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Z E  Ž I V O T A  Č E P E S
ZPráVA O ČInnOSTI ČEPES ZA rOk 2013
Dobrý den dámy a pánové,
v souladu se stanovami se dnes setkáváme k vyhod-

nocení činnosti ČEPES za rok 2013 a ke stanovení úko-
lů na letošní rok. Předkládaná zpráva obsahuje rozbor 
dosažených výsledků podle základních dokumentů 
schválených valnou hromadou 2013, a to „Zaměření 
činností na rok 2013“ a z usnesení valné hromady. Po 
vyhodnocení jednotlivých činností vedení konstatuje, 
že převážná část úkolů stanovených valnou hromadou 
byla v průběhu roku 2013 plněna, a že v plnění hlav-
ního úkolu „Právního zabezpečení profesí biopraktik 
a proutkař“ bylo dosaženo zatím největších úspěchů.

Vyhodnocení jednotlivých činností

A. Právní zabezpečení profesí 
biopraktik a proutkař

Řešení profesní kvalifikace proutkař v rámci Sekto-
rové rady služeb osobních (SRSO) a NSK2 mělo zvlášt-
ní vývoj. Požadavky SRSO a KR (Koordinační rady) 
z konce roku 2012 jako předpoklad zahájení prací na 
kvalifikačním a hodnotícím standardu v roce 2013 
jsme splnili. Sami jsme si zajistili Autorizovaný orgán 
(ministerstvo) jako nutný předpoklad k povolení těchto 
prací. Přesto jsme se po valné hromadě dozvěděli ver-
dikt KR, že nám byla pozastavena činnost na projektu. 
Důvodem byla fáma, kterou pravděpodobně vnesli do 
jednání KR pracovníci MŠMT, že naše tvrzení o gesci 
MZe pro profesi proutkař, se nezakládá na pravdě. 
Jakmile jsme prokázali, že se skutečně jedná o fámu, 
vystoupili další pracovníci MŠMT s dalšími požadav-
ky, které byly zaměřeny na prokazování věrohodnosti 
výsledků při zkoušení odborných dovedností (tekto-
nických linií, vodních zdrojů atd.). Taktéž jsme měli 
popsat požadavky na vzdělání a odbornost autorizo-
vaných osob včetně počtu při závěrečných zkouškách. 
Když i tento požadavek byl splněn, vymyslel si v červnu 
odpovědný pracovník MŠMT požadavek, že před povo-
lením prací na profesní kvalifikaci proutkař je nutno 
uskutečnit debatu o účelnosti profesní kvalifikace 
s mnoha odborníky z ministerstev a různých organiza-
cí, a že chce být této debaty účastněn. Současně dodal, 
že termín by se měl uskutečnit v červenci. Tato debata 
se nakonec neuskutečnila a po rozhodnutí KR zahájit 
práce na proutkaři byla v září zrušena. V srpnu nám 
bylo sděleno rozhodnutí KR zahájit práce na profesní 

kvalifikaci s požadavkem změnit název proutkař. Proč 
k tomu došlo, je nám záhadou, protože v loňském roce 
byla schválena typová pozice proutkař a nachází se 
v číselníku zaměstnání. Požadavek jsme akceptovali 
a navrhli řadu možných názvů. Název profesní kvalifi-
kace po konečné dohodě zní: detekce anomálií zemské 
kůry. 

Nyní k harmonogramu prací:
V září ustavena pracovní skupina pro PK detekce 
v tomto složení: Ing. V. Bažant, S. Tůma, J. Mrázek, 
Jan Taranza, Ing. J. Dolejš a P. Hauer.
4.10.2013 na první schůzi PS byly projednány texty 
kvalifikačního a hodnotícího standardu a dojedná-
ny postupy prací (kritéria a zkoušky).
8.11.2013 byl odeslán návrh standardů k připo-
mínkám garanta (NÚV).
19.11.2013 byla projednána většina připomínek 
garanta.
26.11.2013 dokončeno projednávání připomínek 
gestora.
Pracovní skupina dostala za úkol vypracovat stan-
dardy do 30.11.2013. Úkol byl splněn.

V pracovní skupině všichni mají znalosti s ovládá-
ním některého telestetického prostředku, čtyři ze šesti 
členů pracovní skupiny těchto prostředků využívali, 
nebo využívají v běžné práci ve firmě. Pět členů se 
podílí na výzkumném úkolu VÚMOP identifikace meli-
oračních polí.

Úspěšnost zpracování PK detekce anomálií zemské 
kůry nespočívala pouze na členech pracovní skupiny, 
ale také na řadě osobností stojících i mimo ČEPES 
a nadále i na členech SRSO a řadě sympatizantů 
v orgánech rozhodujících o povolení nebo nepovolení 
prací na profesní kvalifikaci (např. pracovníci HK ČR).

Koncem roku 2013 jsme požádali tajemnici SRSO 
o zařazení do plánu prací na rok 2014 zpracování 
profesní kvalifikace biopraktik. Byl zpracován návrh 
tzv. Rodného listu (úvodního dokumentu), který byl 
schválen devíti členy SRSO (dva byli proti).

K podpoře našeho úsilí bylo využito řady aktivit. 
Mezi ně patří především informace a podpora veřejnos-
ti. Mezi nejúčinnější patří poskytování bioenergetic-
kých služeb, které se uskutečnily v průběhu roku na 
Novotného lávce 5. Nejenže se získávají podporovatelé 
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pro naše úsilí, ale jsou i značným zdrojem financí pro 
existenční zabezpečení společnosti.

Mezi další patří spolupráce s pracovníky HK ČR. 
Je nutno vyzdvihnout, že nám významně pomohli při 
legalizaci profesní kvalifikace detekce anomálií zem-
ské kůry.

B. Zájmová, odborná a badatelská činnost
V této kapitole budou rozebírány tyto akce: kurzy, 

konference o psychoenergetice, spolupráce s VÚMOP, 
přednášky a semináře.

Jak vedení hodnotí realizaci uskutečněných kurzů. 
V roce 2013 vedení uskutečnilo tři proutkařské kurzy 
– v květnu, červnu a listopadu. Smyslem bylo prověřit 
jak prakticky ověřovat odborné dovednosti v rámci 
hodnotícího standardu profesní kvalifikace proutkař, 
tak i organizování rekvalifikačních kurzů po schválení 
profesní kvalifikace proutkař v rámci veřejné zakázky 
NSK2. Musíme předpokládat, že odborné znalosti i pro-
hloubení odborných dovedností nebude po schválení 
této profese možno získávat školským způsobem, ale 
v rámci odborných kurzů. Proto spolupráce se školami 
s vyučovacím předmětem geologie je nový, otevřený 
úkol do roku 2014. 

Červnový kurz byl narušen zátopami, které znemož-
nily jak výuku v domě ČSVTS, tak i praktickou výuku 
ve Stromovce. Protože náhradní termín se uskutečnil 
až poslední červnovou sobotu, ovlivnila tato okolnost 
i počet účastníků.
Vedení je přesvědčeno, že kurzy splnily svůj úkol:

Byli získáni noví adepti, kteří mohou rozšířit prout-
kařský aktiv.
Získaly se podklady pro tvořící se hodnotící stan-
dard a pro tvorbu textů pro odborné kurzy pro 
profesní kvalifikaci detekce anomálií zemské kůry 
(proutkaře).
Na odborném zabezpečení se podíleli Stanislav 

Tůma a Jiří Mrázek, organizační část zabezpečoval 
předseda.

Důležitou akcí byla spolupráce na výzkumném 
úkolu „Využití dálkového průzkumu pro identifikaci 
a vymezení funkcí drenážních systémů 2012 – 2016“. 
V roce 2013 se v ČEPES stabilizovala pracovní skupina 
pěti senzibilů pro vyhledávání melioračních sítí. Základ 
této skupiny tvoří čtyři členové pracovní skupiny pro 
vypracování standardů PK „detekce anomálií zemské 

1.

2.

kůry“. Úspěšně ji doplnil Ing. Ahmed Obeid. Současně 
upozorňujeme na důležité aspekty této spolupráce.
Mezi ně patří:

Vytvoření skupiny telestetů, schopných identifiko-
vat drenážní systémy, pomáhá potvrdít prospěš-
nost profesní kvalifikace proutkař a usnadní uzná-
ní této profese v rámci NSK2.
Může zabezpečit vytvoření pracovních příležitostí.
Při vyhledávání sítí jde o zjišťování energetických 

anomálií ve složitých geologických poměrech, proto 
je třeba věnovat školení a výcviku nových senzibilů-
hledačů meliorací velikou pozornost a vytvořit pro to 
vhodnou metodiku. 

Konference o psychoenergetice měla být v roce 
2013 nejdůležitější událostí pro celou společnost. Za 
takovou ji považoval předseda ČEPES na základě 
svých zkušeností a znalostí postojů odpovědných 
pracovníků (především ministerských pracovníků) při 
řešení profesní kvalifikace proutkař. Touto konferencí 
mělo být jim a následně i laické veřejnosti ukázáno, že 
odborné dovednosti dobrých proutkařů se mohou rov-
nat pracovním výsledkům geofyziků při nesrovnatelně 
nižších nákladech. Byl problém při výběru přednášejí-
cích. Požadavek zněl: referáty přednesené na konferen-
ci se mají opírat o potvrzená fakta. Bohužel, většina 
nabízených referátů se týkala osobních zkušeností 
a povídání, co dotyčný dokáže a umí. Nakonec se nám 
podařilo zajistit náš původní záměr a na čtyřech před-
nesených kauzách prokázat prospěšnost proutkařů 
a pracovníkům Mze ČR potvrdit, že neudělali špatně, 
když nad profesní kvalifikací převzali gesci. Význam 
konference pochopila i Mgr. Ilona Manolevská, plně 
ji podpořila a zasadila se o to, aby časopis Meduňka 
se stal důstojným partnerem konference. Významně 
se zasadila o propagaci konference. Škoda, že se už 
konference nedožila a nemohla ji sledovat. V každém 
případě její jméno bude natrvalo spjato s konáním prv-
ní konference ČEPES o psychenergetice. 

 Konání konference napomohli čtyři partneři. 
Všichni napomáhají realizovat profesní kvalifikaci 
detekce anomálií zemské kůry v rámci NSK2. Na prv-
ním místě je třeba vyzdvihnout Živnostenskou sekci 
HK ČR pod vedením viceprezidenta, pana Františka 
Holce a další pracovníky HK ČR. Dalším partnerem se 
stalo výzkumné pracoviště VÚMOP v Pardubicích pod 
vedením RNDr. Aleny Tlapákové. Základy spolupráce 
byly položeny v roce 2012, v roce 2013 se realizovalo 

1.

2.
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ověřování proutkařů při jejich využití při vyhledávání 
starých melioračních sítí. Třetím partnerem se stala 
Sektorová rada osobních služeb, v jejíž gesci se tvoří 
kvalifikační a hodnotící standard profesní kvalifika-
ce.

Posledního partnera, časopis Meduňku, zajistila 
paní Mgr. Ilona Manolevská, která plně zabezpe-
čila propagaci konference na stránkách Meduňky. 
Uvidíme, jakou budeme mít podporu nového vedení 
Meduňky pro naše aktivity.

Konání konference prosadil předseda. Tato povin-
nost mu vyplynula z dokumentu „Zaměření čin-
ností na rok 2013“, schváleného valnou hromadou. 
Důležitost konání byla rozhodujícím faktorem. Další 
faktory, které mohly konání ohrozit, bylo finanční 
zabezpečení. Prvním předpokladem by bylo kladné 
vyřízení žádosti společností ČEZ o finanční příspě-
vek. Bohužel, tento krok nevyšel. Další možností bylo 
poskytnutí finančních prostředků členy - podnikateli 
jako dar, který si mohou odepsat z daní. Třetí možnos-
tí, která se ukázala jako nejspolehlivější, bylo získání 
finančních prostředků z odborné činnosti (především 
kurzů). Dále jsme předpokládali, že členové, včetně 
vedení, pochopí význam konference a budou ji aktiv-
ně propagovat mezi svými klienty. Přitom nás překva-
pil názor mnohých psychoenergetiků - biopraktiků, 
kteří považovali konferenci za záležitost proutkařů, 
která se jich netýká. Bohužel, svědčí to o jejich krát-
kozrakosti. Nedovedou se dívat na obě profese jako na 
spojité nádoby, kdy úspěch jedné profese je současně 
úspěchem druhé.

Právě v důsledku laxního přístupu značné části 
členů ČEPES, včetně samotného vedení, ke konferen-
ci, byl splněn pouze jeden sledovaný aspekt: konfe-
rence podpořila řešení profesní kvalifikace proutkař 
v rámci NSK2. Druhý aspekt, kterým měl být finanční 
zisk, byl splněn minimálně.

 Přesto díky obětavé práci pracovní skupiny profes-
ní kvalifikace detekce anomálií zemské kůry a členů, 
kteří se podíleli na přípravě kvalitních referátů, pro-
pagačních materiálů a organizaci konference, možno 
konstatovat, že konference svůj cíl splnila. Nesmíme 
zapomenout i na pomoc sekretariátu Společenstva 
drobného podnikání při organizačním zabezpečení 
konference.

Členům, kteří se konference nezúčastnili z jakého-
koliv důvodu, oznamujeme, že si na webových strán-

Valná hromada 2014 - zájem

kách ČEPES mohou prohlédnout prezentaci hlavních 
referátů konference.

V lednu a únoru se díky úsilí Ing. J. Hotzkého 
uskutečnila řada přednášek. V prosinci následovaly 
další dvě. Ing. J. Hotzký je přesvědčen, že rozvinu-
tím přednášek získáme z řad posluchačů nové členy 
a posílení příjmů ČEPES o 60.000,- Kč za rok. Ostatní 
členové vedení potvrzují význam přednášek, avšak 
jeho optimismus nesdílejí, protože nejsou přesvědčeni 
o tom, že jsme schopni připravit přednášky s takovým 
obsahem, který posluchače přitáhne. Nicméně vedení 
považuje v rámci valné hromady tuto problematiku 
projednat a v rámci diskuse dospět k návrhům, které 
pomohou vizi Ing. J. Hotzkého realizovat.

V druhé polovině roku se uskutečnilo několik 
konzultací pro absolventy kurzů s cílem vytvářet 
aktiv senzibilů pro vyhledávání melioračních sítí, 
bohužel s malým výsledkem. Protože vedení má 
zájem o vytvoření tohoto aktivu, zveřejnilo výzvu pro 
zájemce o individuální cvičení. Najdete ji na webových 
stránkách. 

Z plánovaných setkání se uskutečnilo předvánoč-
ní, které beze zbytku splnilo své, především společen-
ské poslání. Bylo velice milé a příjemné. 

C. Osvětová, propagační a publikační činnost
Zviditelňování ČEPES patří mezi důležité aktivity 

potřebné k získávání podporovatelů i nových členů. 
Předkládáme seznam aktivit, které byly zaměřeny 
k tomuto cíli.

Jako první, byla účast na ESOTERICE 2013. Na 
základě zkušeností z posledních několika let, která 
byla poznamenána trvalým poklesem zájmu veřejnos-
ti o odbornou literaturu a i o telestetické prostředky, 
jsme pozměnili organizaci naší účasti. Literaturu 
i telestetické prostředky jsme nabízeli po celou dobu 
veletrhu, ale v pátek jsme kladli důraz na informova-
nost o průběhu řešení profesní kvalifikace proutkař. 
V sobotu byly tyto aktivity doplněny informacemi 
o vyhledávání vodních zdrojů a vyhledávání míst 
pro bytovou výstavbu, které byly v neděli nahrazeny 
informacemi o poskytování diagnostických i terape-
utických služeb přístrojem OBERON. Překvapením 
byl úspěch při prodeji zdravotního kompenzačního 
kyvadla polského typu určeného pro stahování nega-
tivních energií z měkkých částí těla a pro úpravu 
krevního tlaku.

Valná hromada 2014 - účast je veliká
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Úkol zviditelňovat ČEPES na veřejnosti naše účast 
na ESOTERICE 2013 splnila.

Za přípravu a zabezpečení naší účasti vedení 
děkuje paní J. Jandové, M. Remešové a pánům Tůmo-
vi a Cupalovi.

I letos tisk sehrál velmi důležitou úlohu při zvidi-
telňování ČEPES. Byl to časopis Meduňka, především 
zásluhou Mgr. Ilony Manolevské. Díky uveřejněnému 
článku o chystané konferenci a našich aktivitách se 
přihlásila řada zájemců do proutkařských kurzů i na 
konferenci.

Zviditelnit ČEPES pomáhá i zpravodaj Psycho-
energetika. Vedení považuje zpravodaj za celoročně 
důležitý informační zdroj uvnitř společnosti, ale i na 
veřejnosti. Stává se, že když se někdy zpozdí zaslání 
povinného výtisku do veřejných knihoven, tak jsme 
urgováni o jeho zaslání. V posledních číslech zveřej-
ňujeme články, ve kterých mohou případní adepti 
profesních kvalifikací představit své odborné znalosti 
pro výkon profesí. Požadavek na vydávání časopisu 
vyplývá i ze směrnice o povinnostech živnostenského 
společenstva HK ČR.

Výhodou je, že zájemci si mohou starší čísla přečíst 
na webových stránkách www.cepes.cz, kam je v roce 
2011 umístil Ing. Aleš Vaněk. Bohužel zpravodaj je 
především využíván vedením a není nástrojem člen-
stva k výměně názorů, zkušeností i nápadů.

 Ke zviditelnění ČEPES přispívají i webové strán-
ky. Vedení považuje internet za nejdůležitější a rychlý 
prostředek k informování široké veřejnosti i členů o 
akcích a činnosti ČEPES. Zvláště to platí v období 
mezi vydáním jednotlivých čísel zpravodaje Psycho-
energetika.

Na stránkách se najdou základní informace 
o ČEPES jako jsou stanovy společnosti, zpráva o čin-
nosti za uplynulý rok a plán činností na stávající rok. 
Pro zájemce o podnikání v oboru je na webu zveřejně-
na celá Oborová příručka. Najdou se zde také základ-
ní teoretické materiály.

D. Organizační záležitosti

Informace o členské základně 
Obecně možno konstatovat, že ČEPES stárne a řa-

da členů přestává být aktivní. Takže každým rokem 
členů ubývá. Naopak narůstá počet nečlenů ČEPES, 
kteří se nebývalou měrou zasloužili o rozvoj společ-

nosti. Nechtějí být našimi členy, jsou však přesvědčeni 
o tom, že schopnosti senzibilů je možno využívat a že 
ČEPES je schopna tuto skutečnost prokázat na veřej-
nosti. Vedení je přesvědčeno, že se jedná o význačnou 
skupinu, kterou je třeba nejen využívat, ale i neu-
stále ji informovat o našich aktivitách a dosažených 
výsledcích a radit se s nimi o dalších postupech. 

Vybírání členských příspěvků
Vedení nejprve děkuje těm členům, kteří zaplatili 

zvýšený členský poplatek. Na druhou stranu nut-
no upozornit na to, že to není jen úbytek členů, ale 
i nekázeň členů při placení členských příspěvků, 
která vede ke schodku. V roce 2013 se jedná zhruba 
o 10.000,- Kč. Členské příspěvky kryjí náklady ČEPES 
zhruba ze 30 %. Režijní náklady se rok od roku zvy-
šují, přesto vedení nepovažuje za vhodné navrhnout 
zvýšení členského příspěvku. Je však možnost, aby 
členové, pokud jim to finanční situace dovolí, přispí-
vali větší částkou, než je stanoveno usnesením valné 
hromady anebo případně darem, který je možno ode-
psat z daní.

Změna statutu společnosti
Na základě schváleného Občanského zákoníku 

došlo i ke změně občanských sdružení. Valná hromada 
ČSVTS přijala rozhodnutí změnit společnosti ČSVTS 
na spolky. Z toho vyplývá i pro ČEPES, přijmout toto 
rozhodnutí a pokud nedojde k žádné změně ve fungo-
vání Občanského zákoníku, během dvou let prověřit, 
zda naše stanovy odpovídají zákonné normě. 

Informovanost členů o aktivitách ČEPES
Za základní zdroj informací považujeme webové 

stránky www.cepes.cz, zpravodaj Psychoenergetika, e-
mailovou poštu, fax a též telefonické spojení - cepes@
cepes.cz, tel.: 221 082 252, fax: 221 082 289. 

Závěrem je možno konstatovat, že činnost společ-
nosti byla bohatá a rozmanitá. Vedení ČEPES děkuje 
touto cestou všem členům a příznivcům, kteří pomohli 
prací, finančními dary či jakýmkoliv jiným způsobem. 
Především se jedná o desítky těch, kteří se zapojili 
do tvorby profesní kvalifikace jakýmkoliv způsobem, 
pomohli při tvorbě zpravodaje a zabezpečení konferen-
ce o psychoenergetice a prezentace ČEPES na veřej-
nosti. A to zcela nezištně. 

Valná hromada 2014 - únava přichází

Valná hromada 2014 - hlasování o programu
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ČESká PSYCHOEnErGETICká SPOLEČnOST

Zaměření a formy činnosti na rok 2014

Psychoenergetika
Základní aktivity pro rok 2014 budou v těchto oblas-
tech:

dokončení řešení profesní kvalifikace (PK) „Detek-
ce anomálií zemské kůry“ v rámci veřejné zakázky 
NSK2 
řešení prací PK „Biopraktik“ v Sektorové radě pro 
osobní služby v rámci veřejné zakázky NSK2 pod-
le pokynů Koordinační rady - vrcholného řídícího 
orgánu
příprava odborných učebních textů z geologie 
a hydrogeologie
spolupráce s Hospodářskou komorou ČR 
zachování a případné rozšíření péče biopraktika 
pro veřejnost v prostorách ČSVTS v Praze 1, Novot-
ného lávka 5
spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi 
obdobného zaměření v ČR i v zahraničí.

Zájmová a badatelská činnost
bude zaměřena na:

pořádání přednášek a seminářů 
organizování kurzů a setkání zaměřených na další 
vzdělávání a výměnu zkušeností
pokračování spolupráce s Výzkumným ústavem 
meliorací a ochrany půdy v oblasti vyhledávání 
melioračních sítí a jejich poruch a stanovení meto-
diky pro tyto práce.

Odborná, osvětová a publicistická činnost
bude spočívat:

ve využití všech propagačních forem ke zviditelnění 
ČEPES na veřejnosti
ve využití webových stránek k informovanosti členů 
a veřejnosti o činnosti ČEPES, o novinkách z oboru 
a podmínkách podnikání v něm 
v informovanosti veřejnosti o průběhu legalizace 
PK „ biopraktik“ a „detekce anomálií zemské kůry“ 
ve vydání dvou čísel zpravodaje Psychoenergetika.

Organizační záležitosti
Členské příspěvky: základní příspěvek se zpravo-
dajem činí 500,- Kč, bez zpravodaje 350,- Kč. 
Styk členů s vedením ČEPES: základní informa-
ce je možno získat v kanceláři č. B-235, 2. patro, 
budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, na 
telefonním čísle 221 082 252, nebo faxem 221 082 
289. K předávání zpráv je možno využít e-mail:  
bazant.cepes@seznam.cz nebo cepes@cepes.
Prověřit, zda stanovy ČEPES odpovídají zákonným 
ustanovením nového Občanského zákoníku. 

Informace o činnosti ČEPES je možno vyhledat i na 
webových stránkách www.cepes.cz a ve zpravodaji 
Psychoenergetika.

Předseda společnosti bude nejsnáze k dosažení ve 
středu, nebo ve čtvrtek. Každou návštěvu (především 
mimopražskou) doporučujeme dojednávat telefonicky, 
faxem, nebo e-mailem. 

V letních měsících je pobyt předsedy upraven a jeho 
časový rozvrh je vyvěšen na dveřích kanceláře.

–

–

–

–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

1.

2.

3.

komentář k valné hromadě 
ČEPES konané dne 9.3.2014

Letošní valná hromada se uskutečnila ve zvláštním 
ovzduší a určila zaměření a chod společnosti nejen na 
rok 2014, ale doufám, že i na další roky.

Začátek sporu je třeba hledat už v průběhu valné 
hromady 2013. A nutno poznamenat, že jsem to byl já, 
kdo vše způsobil. V dobré víře jsem udělal řadu opatře-
ní, která bohužel nedopadla tak, jak jsem si představo-
val. Za to se všem členům ČEPES omlouvám. Co jsem 
vlastně „provedl“? V listopadu za mnou přišel Ing. J. 
Hotzký a projevil zájem o práci v ČEPES. Znal jsem ho 
jako úspěšného majitele firmy, spolupracovníka Psy-
choenergetické laboratoře, Gerharda Stübigera i Valde-
mara Grešíka. Tak jsem si ho představil jako možného 
předsedu ČEPES, který by dokončil dílo, které jsme si 
při zakládání ČEPES v roce 1991 stanovili. Uvědomuji 
si totiž, na základě vlastní zkušenosti z roku 2006, 
že může nastat okamžik, kdy člověk dostane pokyn 
k odchodu i nečekaně. A já bych nerad odcházel bez 
zajištění podmínek pro dokončení rozdělaného díla, 
zvláště když se jeho naplnění v současné době jeví jako 
reálné.

Začátkem roku 2013 jsme se ve vedení dohodli na 
uskutečnění konference Psychoenergetika 2013, která 
měla veřejnosti přiblížit profesní kvalifikaci „Detekce 
anomálií zemské kůry“. Konferenci měl zabezpečit 
po organizační i programové stránce Ing. J. Hotzký. 
Kromě toho měla konference ověřit jeho schopnosti 
jako vedoucího pracovníka. Bohužel 21.3.2013 jsem 
obdržel vyrozumění o tom, že z důvodů práce ve firmě, 
pro kterou dělá, do konce roku bude mít výrazně méně 
času a žádá, aby přípravu konference převzal někdo 
jiný z vedení. Z jeho informace o aktuálním stavu 
příprav konference jsem zjistil, že pro konferenci není 
prakticky nic zajištěno.

V tomto okamžiku mne napadlo, zda skutečně je 
to nenadálá práce pro firmu anebo zda neexistují jiné 
důvody tohoto rozhodnutí. Na podzim 2013 nechal Ing. 
J. Hotzký v kanceláři ČEPES materiály, ze kterých jsem 
pochopil, že naše představy o dalším směru ČEPES 
jsou naprosto rozdílné. Budu citovat část e-mailové 
zprávy z 2.5.2013:

„Zatím Ti dám k přemýšlení a doplnění body, které 
probereme nejprve spolu a pak s těmi, které doporučíš, 
a s novými členy, které jsem získal.

Vlastu Bažanta nechat ve funkci a nechat jej pra-
covat na tom, co si určí
zvolit nové vedení
určit jasný směr
zadat úkoly
provést kontrolu účetnictví, nalézt úspory, určit 
znovu plán příjmů a výdajů
všem členům dát větší možnost zapojení, seznámit 
členy se změnami
ukončit vydávání časopisu, stačí Internet a webové 
stránky
a ještě dalších 9 bodů plánu.“
Po přečtení této zprávy mi bylo jasné, že Ing. J. 

Hotzký do ČEPES vstupoval s jasně jiným záměrem, 
než jsem předpokládal. Je otázka, zda sám anebo ještě 
někdo jiný (tím nemyslím některé členy ČEPES, které 
pomýlil svými spasitelskými vizemi) se podílel na jeho 
plánu. Pak už mne nepřekvapila ani jeho následná 
snaha o diskreditaci vedení zvoleného na valné hro-

–

–
–
–
–

–

–

–
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madě 16.3.2013, ani vnášení ducha nesnášenlivosti 
a podezírání, ani zveličování neúspěchů a zpochybňo-
vání dosažených úspěchů.

Zdá se, že Ing. J. Hotzký ve své zaujatosti nepostře-
hl, že vedení ČEPES (líné a neschopné) v roce 2013 při 
prosazování psychoenergetiky v praxi dosáhlo největ-
ších úspěchů od založení společnosti v roce 1991.

Aktivita Ing. J. Hotzkého vyvrcholila před valnou 
hromadou 9.3.2014. Myslím, že členové společnosti 
intuitivně pochopili oč běží, lépe než já na začátku 
roku 2013, a že je třeba do vzniklé situace zasáhnout. 
Za to jim všem moc a moc děkuji.

Účastníkům valné hromady 9.3.2014 byly před-
loženy dva koncepty k určení dalšího směru ČEPES. 
Jeden koncept předložilo vedení v základních materiá-
lech ke schvalování, druhý koncept obsahoval náměty 
předložené Ing. J. Hotzkým.

Materiály vedení byly a jsou založeny na principech 
stanovených při založení ČEPES, tj. na spolupráci se 
Společenstvem drobného podnikání (SDP), zakláda-
jícím členem ČSVTS, a s Hospodářskou komorou ČR 
jako začleněné živnostenské společenstvo s hlavním 
cílem prosadit psychoenergetické profese („Detekce 
anomálií zemské kůry“ a „Biopraktik“) do NSP (Národ-
ní soustavy povolání). 

Ve stanovách jsou platná tato ustanovení:
Hlava I., článek 2 – ČEPES je samostatnou práv-

nickou osobou a je členem Společenstva drobného 
podnikání

Hlava V., článek 2 – majetek ČEPES tvoří finanční 
prostředky vedené na podúčtech Společenstva

Tato praxe vyplývá ze zavedeného zpracování účet-
nictví pracovníky Českého svazu vědeckotechnických 
společností. Pro ČEPES z toho vyplývá řada výhod:

snížený poplatek za pronájem
propůjčení veškerého zařízení (nábytek, počítače, 
sklad)
využívání sekretariátu SDP k vedení účetnictví 
a administrativním úkolům.
Jedinou nevýhodou je, že jsme plátci DPH.
Návrhy Ing. J. Hotzkého by znamenaly vyčlenění 

ČEPES v samostatný spolek existující mimo SDP s plá-
novaným zlepšením některých služeb (vedení webo-
vých stránek, samostatné účetnictví), ale placených. 
Předložené návrhy neobsahovaly žádné informace, jak 
budou plněny stanovy v oblasti „Poslání a cíle“ a ani 
neposkytovaly informace o způsobu finančního zajiš-
tění ČEPES jako samostatného spolku. Byly zaměřené 
pouze destrukčně – úmyslně nebo neúmyslně?

Vedení ČEPES si uvědomovalo situaci, že přijímání 
členů a vykazování jejich aktuálního počtu není dobře 
ošetřeno, a přijalo proto usnesení, že hlasovat na valné 
hromadě 2014 a přijímat usnesení o základních doku-
mentech budou pouze ti, kteří byli členy ČEPES v roce 
2013, to znamená, že měli zaplacený členský příspě-
vek za rok 2013 v termínu do zahájení valné hromady. 
Toto usnesení bylo odsouhlaseno převážnou většinou 
přítomných členů vedení, ještě před zahájením valné 
hromady dne 9.3.2014. Valné hromady se zúčastnilo 
64 členů, právo hlasování obdrželo 54.

Protože předložené základní dokumenty „Zpráva 
o činnosti za rok 2013“, „Zpráva o hospodaření“, „Návrh 
rozpočtu na rok 2014“, „Zaměření činností na rok 
2014“ i samotné usnesení včetně volby nového vedení 
byly schváleny převážnou většinou oprávněných voli-

–
–

–

čů, považuje vedení většinu podnětů Ing. J. Hotzkého 
za zamítnuté a přijaté dokumenty za závazné.

Je zapotřebí se však vrátit k některým vývodům 
v podkladech Ing. J. Hotzkého. Bylo tvrzeno, že staré 
vedení neplnilo úkoly vyplývající ze stanov Společnosti, 
především z Hlavy II „Poslání a cíle“ společnosti. Copak 
uspořádání konference o psychoenergetice, vypraco-
vání standardů pro profesní kvalifikaci „Detekce ano-
málií zemské kůry“ a spolupráce s VÚMOP při hledání 
metodiky vyhledávání melioračních polí nepředstavuje 
praktické poslání společnosti? Přesto jsme zveřejnily 
tyto vývody společně se základními dokumenty určené 
ke schválení, aby účastníci valné hromady posoudili 
jejich pravdivost. Nové vedení i já osobně jsem přesvěd-
čen, že přijatý dokument „Zaměření činností na rok“ 
představuje praktický úkol, jak zabezpečit „Poslání 
a cíle“. Je třeba se zamyslet, zda některé činnosti uve-
dené v této hlavě vypustit, anebo je ponechat, kdyby 
nastala situace, že tento úkol budeme moci plnit. 
Především se to týká výzkumných úkolů, a zde záleží 
na dvou okolnostech – najde se badatel typu prof. 
F. Kahudy, prof. V. Vyšína nebo Ing. L. Šíra a zda bude 
současně možno výzkum zabezpečit finančně?

Tvrzení, že vedení a já se věnujeme pofiderním 
metodám léčení (MMS), že jsme prodávali na ESO-
TERICE kyvadlo a uznáváme diagnostický přístroj 
OBERON, je úsměvné. Nejprve se zmíním o kyvadlu. 
Jedná se kyvadlo, které jsme obdrželi z Polska v roce 
1993. Patří do tzv. kompenzačních kyvadel, určených 
ke stahování negativních energií z některých částí lid-
ského těla. Je třeba si uvědomit, že mnoho senzibilů 
při svém působení pracuje obdobně, tj. nejprve stahuje 
z klienta špatné bioenergie a teprve pak klienta dopl-
ňuje ozdravnými. Příkladem byl pan Paseka a jeho 
žáci. Před prodejem jsem ještě s panem A. Fiuráškem 
ověřovali u pana V. G. (vidí energie) funkce, jak našeho, 
tak německého typu. Výsledkem bylo toto porovnání. 
U našeho (podvodného) při stahování špatných ener-
gií dochází k přeměně škodlivé v neškodnou (modrá 
energie se změnila v bílou). U německého nedojde ke 
změně energie, tato v nezměněné podobě přechází na 
operátora, který se sám musí po určitém čase očistit. 
Přestože Ing. J. Hotzký toto vysvětlení obdržel, trvá na 
svém tvrzení – jedná se o podvod.

K metodě MMS. Nejsem prodejcem těchto příprav-
ků, ale zaujala mne podstata a její jednoduchost: voda, 
desinfekční prostředek vody a kyselina citronová. 
A také to, že uživatelů MMS přibývá a že tento objev 
neovládla farmaceutická loby. To, že prostředek bude 
mít účinek na mikroorganismy, plísně a příživníky, 
mne nepřekvapilo, ale že to má takový účinek na 
malárii, to mne překvapilo velice. Proto jsem byl velice 
zvědav na výsledky výzkumu koncem roku 2012 v jed-
né africké zemi pod dohledem významného činitele 
červeného kříže a zda to povede k oficiálnímu zavedení 
MMS jako léčebné metody v zemích, kde je malárie 
velice rozšířena. Bohužel, asi to měl být pokus, kte-
rý měl zpochybnit účinnost MMS na malárii. Škoda, 
protože MMS se jeví jako levný a účinný prostředek. 
Ale nejsem jeho propagátorem. Jsem představitelem 
energetického harmonizování rukama. A nevím, zda 
toto harmonizování ovlivňuje mikroorganizmy přímo 
anebo posílením imunitního systému člověka. Přitom 
však nebudu nikoho přesvědčovat, aby nezkoušel 
řešit své zdravotní problémy pomocí MMS. Maximálně 
se může stát, že MMS nebude používat, protože mu 
nebude dobře.
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Nyní k přístroji Oberon. Je jednoduché říci: Oberon 
je z vědeckého hlediska podvod, bez udání zdroje, který 
tuto informaci potvrdí. Zatím jsem vycházel z údajů, 
které byly součástí certifikátu každého přístroje. Ty 
říkají, že se jedná o medicínský přístroj s evropskou 
certifikací. Na internetu jsem si našel další doplňující 
informace o firmě Metavital Service GmbH výrobcem 
přístroje Oberon 4021 Practical.

Rodinná firma Metavital Service GmbH je průkop-
níkem v přírodní diagnostice a nelineárních systémů.

OBERON jako diagnostický systém byl vyvinut 
v letech mezinárodní výzkumné spolupráce a výroba 
byla zahájena jako první v NLS-Systému na evropském 
trhu firmou Metavital Service GmbH v roce 2003. Na 
základě toho jsme schopni čerpat z mnoha cenných 
zkušeností získaných za posledních 10 let.

Vedení firmy o sobě říká:
„Úspěšně jsme vyvinuli systém, uznávaný v alter-

nativní medicíně. OBERON System 4021 byl vyroben 
v Německu a od roku 2005 byl neustále dále rozvíjen. Od 
roku 2006 jsme držiteli lékařského schválení podle tří-
dy IIa. V neustálém výzkumu je systém zaměřen potře-
bám lékařů, přírodním zdravotnickým pracovníkům 
a terapeutům. K tomuto dni lékařsky schválený dia-
gnostický přístroj OBERON  4021 je vyráběn výhradně 
společností Metavital a je poskytován prostřednictvím 
autorizovaných poradců zdravotnických prostředků 
našim zákazníkům jak v Německu, tak v zahraničí“

Ing. Vlastimil Bažant

VÝZVA ČLEnŮM ČEPES k VYJáDŘEnÍ 
O VZnIkU nEÚPLnÉHO SEZnAMU 

ČLEnŮ nA WEBOVÝCH STránkáCH

Úplný seznam členů ČEPES je veden předsedou 
ČEPES a sekretariátem Společenstva drobného pod-
nikání (jehož je ČEPES součástí) a ti zodpovídají, že 
osobní údaje nebudou zneužity neoprávněnými osob-
nostmi.

Co říká o vedení seznamu členů Nový občanský 
zákoník (NOZ), § 236:

Vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým 
způsobem provádí v seznamu členů zápisy a výma-
zy týkající se členství osob ve spolku. Stanovy dále 
určí, jak bude seznam členů zpřístupněn, anebo že 
zpřístupněn nebude.
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost 
od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem 
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, 
případně potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 
Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat 
jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, 
může o potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo 
dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.
Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem 
všech členů, kteří jsou v něm zapsáni: při uveřejně-
ní neúplného seznamu členů musí být z něho patr-
né, že je neúplný.

Vzhledem k rozhodnutí vedení, že během roku 2014 
se provede kontrola stávajících stanov s ustanoveními 
NOZ a připraví případné změny, aby nové stanovy byly 
odsouhlaseny členstvem na valné hromadě 2015, je 
zapotřebí se zabývat i zveřejněním seznamu členů. 

1.

2.

3.

Vést úplný seznam je nutnost, která je vynucena pře-
devším komunikací vedení s členstvem. Pokud přišel 
požadavek zvenčí na oznámení kontaktu na některého 
člena spolku, byl kontakt předán předsedou, anebo 
byla žádost předána konkrétní osobě, která si nepřá-
la, aby její osobní údaje (v tomto případě kontakt) byl 
předán žadateli.

Před valnou hromadou 2014 a i na samotné valné 
hromadě někteří „reformátoři“ ČEPES požadovali zve-
řejnění současného seznamu členů. Kromě případné 
manipulace zdůvodňovali tento požadavek napojová-
ním se na osobnosti, s kterými mají společné zájmy 
a chtějí se s nimi spojit. Tento druhý účel možno 
zabezpečit tím, že bude pro tento účel případně využi-
to stávajícího seznamu praktiků, který existuje na 
webových stránkách www.cepes.cz.

Tento seznam je už starý a potřebuje inovaci. A prá-
vě při této inovaci, která bude provedena po 30.9.2014, 
budou v něm zveřejněni ti členové, kteří chtějí na tomto 
seznamu nabídnout svoje služby veřejnosti a případně 
svoje zájmy pro společnou činnost. 

Navrhujeme úvodní větu: „kontakty na jednotlivé 
praktiky Vám zašleme obratem po obdržení žádosti na 
náš email“ změnit na: „spojení s praktikem, pokud ho 
nezískáte přímo ze soupisu, zabezpečíme po obdržení 
žádosti na náš email“. Označení činnosti chceme 
ponechat beze změny: BT může znamenat biopraktik, 
psychotronik, bylinkář, psychoenergetik. T může zna-
menat hledání vody, hledání geoanomálií, telestet. LP 
může znamenat přednášková činnost, školení a pora-
denská činnost, autor publikací, nakladatelství.

Seznam praktiků navrhujeme členit podle krajů. 
První řádek prezentace v seznamu navrhujeme jako 
bezplatný a považujeme ho za službu ČEPES svému 
členovi. Každý další řádek, ve kterém by člen nabízel 
svoje konkrétní služby považovat za reklamu a zpo-
platnit ho částkou 250,- Kč při placení členského pří-
spěvku.

Pokud byste chtěli tohoto návrhu využít (a my podle 
toho poznáme jak řešit návrh nových stanov), pošlete 
do 30.9.2014 svoje texty, nejlépe emailem nebo písem-
ně na vedení ČEPES. Náš email: cepes@cepes.cz.

Pokud chcete být zveřejněn v seznamu praktiků 
(může být nazván jinak), je třeba uvést: jméno a příjme-
ní, titul, místo, druh činnosti(í) a délku praxe, kontakt 
(adresa, email, telefon – stačí jeden údaj). Propagace: 
druhý a další řádek podle vašeho požadavku.

Pokud nechcete být zveřejněn v seznamu praktiků, 
můžete poslat své vyjádření, ale nemusíte. Neodpověď 
pro vedení je také odpovědí.

Jinak rádi přijmeme Vaši připomínku a dopředu 
Vám za ni děkujeme.

vedení ČEPES

VÝZVA VŠEM ČLEnŮM ČEPES
V důsledku platnosti „Nového občanského zákoní-

ku“ (NOZ) od 1.1.2014 musí ČEPES upravit své stá-
vající stanovy s platnými ustanoveními NOZ. Vedení 
žádá všechny své členy, pokud mají podnětné návrhy 
k úpravě stanov, aby je do 30.9.2014 zaslali písemně 
nebo na mailovou adresu: cepes@cepes.cz.

K prostudování stávajících stanov využijte jejich 
zveřejnění na webových stránkách www.cepes.cz, 
stránku „O nás“.

vedení ČEPES
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ŘEŠEnÍ PrOfESnÍCH kVALIfIkACÍ 
V ráMCI nSk2 V rOCE 2014

Vedení ČEPES koncem roku 2013 předložilo 
požadavek na řešení profesní kvalifikace „biopraktik“. 
Dostalo za úkol vypracovat základní dokument (tzv. 
rodný list) a tento návrh projednat v Sektorové radě 
služeb. Jako poznámku nutno uvést, že se jednalo asi 
o již pátou verzi zpracovávanou od roku 2008.

Bude asi vhodné seznámit čtenáře s přepokládaný-
mi činnostmi a zdůvodněními pro řešení PK „bioprak-
tik“ v rámci NSK 2.

Název pozice v NSP: Biopraktik je odborník, který 
harmonizuje energetický systém člověka.

Vstupní rozhovor s klientem, stanovení postupů 
k naplnění jeho požadavků.
Zjištění biologických odchylek organismu klienta 
přístroji a odbornými dovednostmi biopraktika.
Odstraňování biologických odchylek vyvolávajících 
únavu, bolesti, napětí nebo sníženou pohyblivost 
a cílem zlepšení sociální a zdravotní adaptability 
klienta.
Ověření výsledku harmonizování diagnostickými 
přístroji.
Základní znalosti funkcí a polohy orgánů lidského 
těla.
Poskytování informací o vlivu zemského podloží 
nebo lidmi vytvořené zátěže prostředí na organis-
mus klienta.
Poradenství k úpravě životního stylu a stravovacích 
návyků klienta.
Navrhování vhodných forem využití pohybové akti-
vity k dosažení fyzické i psychické rovnováhy.
Po vyjmenování činností zveřejňujeme i naše zdů-

vodnění:

Vyjádření navrhovatele
V současnosti se počet osob provozující tuto čin-

nost v ČR pohybuje v řádu několik tisíc. Kvalifikovaný 
odhad vychází z počtu absolventů především odbor-
ných kurzů uskutečněných po roce 1989 se zaměřením 
na energetické harmonizování lidského organismu. 
Přesný počet nelze stanovit, protože tato profese je pro-
vozována pod hlavičkou jiných živností především jako 
masáže nebo pod hlavičkou živnosti volné, činnost 78 
poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní 
hygienu nebo v rámci poskytování různých poraden-
ských služeb.

Činnost biopraktika je založena na odborných 
znalostech, dovednostech a empatii. Školským vzdělá-
váním potřebné kompetence nelze získat. K účinnému 
provozování této živnosti je třeba dosáhnout takových 
dovedností, aby dosažené výsledky byly prokazatel-
né. Biopraktik dále musí prokázat odborné znalosti 
potřebné k výkonu povolání v součinnosti s užívanými 
zařízeními a pomůckami, i k zabezpečení osobní bez-
pečnosti.

Výsledky práce biopraktika je možno srovnávat 
s praktickými výsledky dosahovanými činností aku-
punkturisty.

Kompetence biopraktika se musí ověřovat exaktně 
za pomoci diagnostických přístrojů. V rámci hodnotí-
cího standardu bude požadavek přístrojového ověření 
zdůrazněn. Základem ověření schopností je porovnání 

–

–

–

–

–

–

–

–

sledovaných hodnot před harmonizováním klienta 
s hodnotami naměřenými ihned po skončení činnosti. 

Věrohodnost ověřování biopraktiků byla proká-
zána již v roce 1997 ve spolupráci s lékaři přístrojem 
BICOM později přístrojem SEGMENT-ELEKTROGRAF. 
Výsledky ověření položily základ možné spolupráce 
lékařů s biopraktiky a léčiteli. Ta byla potvrzena ve 
stanovisku Vědecké rady České lékařské komory ze 
dne 2.2.2012, kde se v závěru říká: „Postoj k léčitelům 
(nelékařům) by neměl být a priori zamítavý. Pokud 
léčitel spolupracuje s lékařem, mohou jeho rady nebo 
prostředky přírodní medicíny přispět ke zlepšení cel-
kové kondice a kvality života nemocného“. V současné 
době chceme pro ověření využit diagnostický přístroj 
OBERON.

Po zařazení profesní kvalifikace do projektu NSK 
(osobní služby) zahájíme kampaň k informování veřej-
nosti. Jsme přesvědčeni, že právě veřejnost vyvine 
patřičný tlak na poskytovatele služeb biopraktika, aby 
získali potřebný certifikát pro provozování této profe-
se.

Služby biopraktika mají v českých zemích dlouho-
letou tradici a veřejnost o ni projevuje trvale zájem. 
Ten v současné době narůstá s neustále se stupňující 
fyzickou a psychickou zátěží obyvatel. Z historie je tato 
činnost známa pod pojmy „přikládání rukou“ nebo 
„bezdotykové masáže“.

O získání certifikátu pro profesní kvalifikaci bio-
praktik bude trvalý zájem především ze strany OSVČ. 
Držitelé certifikátu budou také nacházet zaměstnání 
v lázeňství a oblasti Wellness a v zařízeních poskytují-
cích služby pro regeneraci.

 V Polsku je činnost biopraktika uznávaná jako 
řemeslo a v číselníku povolání je vedena jako osobní 
služba pod názvem bioenergoterapeut, číslo 51402 
v Usnesení   ministra práce a socialních věcí ze dne 
2.12.2002. Polský svaz řemesel (obdoba naší Hospo-
dářské komory) ve spolupráci s Řemeslnickou komorou 
vypracoval zkušební standardy, které polské Minis-
terstvo Edukaciji Narodovoj i Sportu (naše MŠMT) 
odsouhlasilo. Polské standardy, jako podklad, budou 
využity i při vypracování kvalifikačního a hodnotícího 
standardu dílčí kvalifikace biopraktik. 

Profesní kvalifikaci biopraktik využijí při své per-
sonální práci zařízení pro wellness a regeneraci.

Tento materiál byl předložen členům Sektorové 
rady k odsouhlasení. Z 11 členů Sektorové rady 9 sou-
hlasilo s navrženým textem, dva členové rady byli proti 
zařazení „biopraktika“ do řešení v rámci NSK 2.

Dále následovalo rozhodování Koordinační rady 
27.1.2014, která na nátlak pracovníků MŠMT zakázala 
další zpracování profesní kvalifikace s odůvodněním, 
že dovednosti biopraktika jsou nepřezkušitelné. Toto 
rozhodnutí bylo předáno ČEPES na Sektorové radě 
služeb dne 10.2.2014. Protože s tímto argumentem Ing. 
Bažant nesouhlasil a přednesl připomínky k tvrzení 
MŠMT, bylo mu uloženo je zpracovat k dalšímu řešení. 
Čtenář si je může přečíst v následujícím komentáři.

komentář ke způsobu ověřování kompetencí 
profesní kvalifikace Biopraktik

Ve smyslu závěrů z jednání Sektorové rady pro 
osobní služby ze dne 10.2.2014 předkládáme stanovis-
ko k vyjádření zástupců MŠMT ČR o nejednoznačnosti 

L É Č I T E L S T V Í  A  A L T E r n A T I V n Í  M E D I C I n A
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hodnocení kompetencí navrhované profesní kvalifika-
ce Biopraktik.

Česká psychoenergetická společnost nesouhlasí 
s názorem MŠMT ČR o „nepřezkušitelnosti kompeten-
cí profesní této kvalifikace“.  Připravovaný hodnotící 
standard nastavuje kritéria hodnocení tak, aby ověře-
ní kompetencí této profesní kvalifikace bylo objektivní 
a prokazatelné. Způsob ověření je nezpochybnitelný 
a jednoznačně ukazuje, zda uchazeč dané kritérium 
splnil nebo nesplnil. Poslanci sněmovny Parlamentu 
ČR se problémem prokazatelnosti kompetencí bioprak-
tika zabývali již v roce 1995, kdy projednávali mož-
nost legalizace profesí označovaných jako alternativní 
medicína a tradiční postupy.

V tomto roce byl způsob ověřování navržen, odzkou-
šen, potvrzen a přijat.

Proto Sektorová rada pro osobní služby odsouhlasi-
la rodný list jako vstup pro zpracování profesní kvalifi-
kace. Zpracování bude v souladu s výsledkem jednání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Oslovení lékaři stanovili prokazatelný postup 
ověřování, jehož základem je testování medicínskými 
diagnostickými přístroji např. Segment-Elektrograf, 
Bicom:

Prvním krokem je diagnostické ověření klienta před 
působením biopraktika.
Jako druhý krok následuje působení biopraktika.
Třetím krokem je diagnostické ověření klienta po 
působení biopraktika.
Posledním krokem je porovnání diagnostických 
šetření a stanovení, zda biopraktik ovlivnil nebo 
neovlivnil stav klienta.

Poslanci sněmovny Parlamentu ČR v roce 2005 se 
zúčastnili praktického ověřování a na základě vlast-
ních zkušeností přijali tento způsob ověřování za věro-
hodný a přijali tento závěr:

V rámci novely Živnostenského zákona vložit do něj 
toto usnesení: „Živnostenský zákon se vztahuje i na 
lidové léčitele s účinností od 1.1.1996“.

(Pozn. pisatele: tato právní úprava trvala až do roku 
2001.)

V příloze zasíláme obrázky dokumentující výsledky 
činnosti  biopraktiků.

Legenda k přiloženým obrázkům:
Obrázek č. 1 popisuje vyhodnocení účinků bio-

praktika v OÚNZ Hustopeče z roku 1985 na pacienty 
s bolestí hlavy. Vyhodnocení prováděl primář MUDr. 
Lubomír Oliva. Pro posouzení stačí porovnat posled-
ní odstavec, ve kterém je hodnocení spotřeby léků po 
působení biopraktika. 

Obrázek č. 2 obsahuje tři grafy. Jsou z diagnostic-
kého přístroje SEGMENT-ELEKTROGRAF. První graf 
představuje zobrazení zdravého člověka. Druhý graf 
představuje stav nemocného se Syndromem chronické 
únavy, kdy nemocný se v podstatě nemohl pohybovat 
(mohl chodit několik minut a musel znovu ulehnout). 
Třetí graf zobrazuje stav po půlročním působení bio-
praktika. Po třech měsících klient začal omezeně pra-
covat. Vyhodnocení stavu klienta prováděl neurolog.

Pokud by bylo zapotřebí prokázat výsledek oka-
mžitého působení, jsme schopni tento důkaz předložit, 
protože jsme tímto způsobem vybírali biopraktiky pro 

1.

2.
3.

4.

ověření možného působení na onemocnění s diagnózou 
CFS (Syndrom chronické únavy). 

Přestože jsme naše připomínky zaslali 17.2.2014, 
dosud žádný odpovědný orgán nezaslal svoji odpověď.

Ing. Vlastimil Bažant 
člen Sektorové rady pro osobní služby 

předseda ČEPES

Řešení profesní kvalifikace „detekce 
anomálií zemské kůry“

V rámci zpracování této profesní kvalifikace jsme 
měli za úkol zapracovat připomínky stvrzovatelů 
a návrh standardů nechat odsouhlasit Sektorovou 
radou dne 10.2.2014. Protože na tomto zasedání vyslo-
vili doplňující připomínky zástupci MŠMT a Autorizují-
cího orgánu, bylo dohodnuto, že se uskuteční závěrečné 
setkání do 20.2.2014 zainteresovaných pracovníků 
k dokončení závěrečné verze standardů.  Místo dokon-
čení přišlo oznámení zástupců MŠMT, které skutečně 
stojí za zveřejnění: 

MŠMT vyjadřuje konzistentně od roku 2013 nesou-
hlasné stanovisko s touto kvalifikací.
Kvalifikace v této podobě nebude předložena do 
schvalovacího procesu na MŠMT.
Schůzka ke kvalifikaci v této podobě je bezpřed-
mětná.
Je možné otevřít diskusi nad upraveným standar-
dem, avšak pouze pro detekci vodních zdrojů.
Při jednání k této profesní kvalifikaci poukazovali 

na to, že v rodném listu je uváděno, že bude prová-
děna jen indikace vhodných míst pro podzemní vodní 
zdroje.

Těžko uvěřit tomu, že se jednalo o nějaké opominu-
tí, když na požadavku změnit název profesní kvalifi-
kace z původního názvu „Proutkař“ tolik trvalo právě 
MŠMT (a nebo pouze nějací úředníci?). Proto jsme 
neváhali a zpracovali náš komentář k nastalé situaci. 
Viz následující stať.

Připomínky k řešení profesních kvalifikací 
„Detekce anomálií zemské kůry“ a „Biopraktik“

Obě profesní kvalifikace, zejména Biopraktik, 
se jeví jako problémové především pro pracovníky 
MŠMT ČR, přestože se jedná o profese, které jsou 
na trhu práce žádané. Činnost biopraktika je v sou-
časnosti mnohdy praktikována neodpovědnými 
a mnohdy i podvodnými osobami bez patřičných 
znalostí a dovedností. Naše snaha o zařazení do 
veřejné zakázky NSP byla zamítnuta RNDr. Petrem 
Kaplanem z MPSV ČR především z důvodu, že pro 
toto povolání neexistuje školské vzdělávání. Proto 
jsme uvítali přijetí zákona č. 179/20016 Sb. a snažili 
se tuto PK řešit v rámci NSP I. Na počátku nám PhDr. 
Vladimír Zatloukal doporučil spojit tuto PK s jinými 
profesemi. Tento požadavek jsme akceptovali, avšak 
teprve po osobní prezentaci typových pozic na schůzi 
Sektorové rady pro osobní služby dne 5.3.2009 se 
náš záměr začal řešit. Neschválení typových pozic SR 
služeb z 5.3.2009 bylo na zasedání zdůvodněno mimo 
jiné též potřebou metodických úprav. Dne 15.4.2009 
jsme obdrželi od Ing. Renaty Vrtělové tuto informaci: 
„Návrhy pozic, které jste zpracovali, jsou v tuto chvíli 
dostačující a způsob zpracování je v souladu s Meto-
dikou NSP“. Protože se v dubnu 2009 nepodařilo pro-

1.

2.

3.

4.
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Obrázek č. 1
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dloužit trvání veřejné zakázky, byly práce na tvorbě 
pozic pozastaveny.

Další práce pokračovaly až po zřízení Sektorové 
rady pro osobní služby dne 2.10.2010. Na tomto zase-
dání bylo členům Sektorové rady navrženo předložit 
návrhy DK, které chtějí zpracovat v průběhu roku 
2011 a vytvořit k těmto DK rodné listy. Na zasedání 
SR jsem obdržel úkol zpracovat do 5.12.2010 RL pro 
DK Biopraktik, Proutkař a Diagnostik geoanomálií a 
antropoanomálií. Na zasedání SR pro osobní služby 
8.11.2011 byl schválen harmonogram prací, podle 
kterého měla být DK Biopraktik zpracována v roce 
2011 a zbývající dvě DK v roce 2012.

Na zasedání SR dne 19.4.2011 jsem byl informován, 
že Koordinační rada neschválila zpracování našich 
pracovních jednotek s odůvodněním, že musí počkat 
na vyjádření MPSV ČR. Na svou žádost o sdělení 
jmen odpovědných pracovníků tohoto resortu, kteří 
budou o dalším osudu DK Biopraktik rozhodovat, 
jsem nedostal žádnou odpověď. Pouze v zápisu ze SR 
ze dne 2.6.2011 je uvedena poznámka: „Ing. Bažant 
reagoval na rozhodnutí KR – jím navržené jednotky 
práce nebyly KR schváleny. Členům SR předložil výčet 
specifických dovedností a požádal je o jejich vyjádření 
k tomuto navrhovanému povolání. Z následující dis-
kuse vyplynulo, že ostatní členové SR stanovisko Ing. 
Bažanta podporují.“ Na mou žádost o osobní účast na 
zasedání KR mi bylo pozvání přislíbeno, ale uskuteč-
nit ji v roce 2011 se nepodařilo.

Zpracování PK Proutkař a Biopraktik pak oproti 
ostatním PK probíhalo nestandardně. Museli jsme 
plnit úkoly, které jsou běžně zadávané až ve fázi zpra-
cování kvalifikačních a hodnotících standardů. Teprve 
po splnění těchto úkolů nám dne 16.11.2011 zasla-
la Mgr. Kateřina Trokanová tuto zprávu: „S radostí 
Vám oznamuji, že KR schválila popis typových pozic, 
o které jste žádali. Zpracování proběhne v roce 2012 
s tím, že nebyla povolena tvorba dílčích kvalifikací 
k těmto pozicím. Jakmile budou pozice popsány, za-
čne se zjišťovat, který Autorizující orgán by případně 
DK zaštítil. Jakmile bude vykomunikováno s Autori-
zujícím orgánem, že tyto kvalifikace mají vzniknout, 
bude řešena jejich tvorba.“

Toto rozhodnutí však bohužel v dalším průběhu 
nebylo respektováno. Podařilo se pouze zajistit osobní 
účast předsedy SR Dr. Zatloukala předkladatele PK 
Ing. Bažanta na jednání KR dne 26.3.2012, kde byly 
schvalovány poslední projekty NSK 2, které měly být 
řešeny v roce 2012. Na základě této osobní prezentace 
KR rozhodla zpracovat jednotku práce, ale pouze pro 
TP Proutkař. Tento úkol jsme splnili a karta TP Prout-
kař byly dne 4.9.2012 schválena SR pro osobní služby 
(popis povolání Proutkař je možno najít v číselníku 
CZ-ISCO).

Jelikož jsme měli důvodné obavy, že pracovníci 
MŠMT ČR nebudou mít zájem na rychlém hledání 
AOr pro další pokračování prací na PK Proutkař, 
pokusili jsme se o to sami, a úspěšně. Autorizujícím 
orgánem se stalo MZe ČR, a jak se zdá, bude PK pří-
nosem i pro tento resort. Přesto ani další zpracování 
PK neproběhlo bez stálých obstrukcí ze strany MŠMT 
ČR, takže čas na zpracování se neustále zkracoval. 
V podstatě na zpracování dokumentů jsme měli třeti-
nu času, oproti ostatním zpracovávaným PK.

V okamžiku, kdy již mělo dojít ke konečnému 
zapracování připomínek a ke schválení PK Proutkař 

na zasedání SR dne 10.2.2014, byli to především 
zástupci MŠMT ČR, kteří to znemožnili.

Při jednání na MŠMT ČR se poukazovalo na to, 
že navržený standard neodpovídá rodnému listu. Při 
následné kontrole předložených dokumentů se však 
ukázalo, že pracovníci MŠMT ČR se ve své argumen-
taci neopírali o aktuální rodný list schválený v roce 
2014, ale nějaký starý návrh – pravděpodobně z roku 
2010.

Závěr

Při navrhování PK jsme počítali s možností nepříz-
nivého přístupu ředitele odboru vzdělávací soustavy 
MŠMT ČR, který plně podporuje vědce – skeptiky. 
Domnívali jsme se však, že v KR budou jeho názory 
konfrontovány s názory zástupců HK ČR, kteří by 
měli prosazovat potřeby trhu práce.

Dosavadní způsob sdělování závěrů z jednání je 
zcela anonymní, což znemožňuje získat přehled 
o individuálních postojích jednotlivých účastníků 
těchto schůzek při rozhodování.

Ve sporných postojích předkladatelů a schvalují-
cích orgánů by měla být možnost odvolání ke kon-
krétnímu orgánu nebo možnost osobní účasti před-
kladatele na jednání schvalujícího orgánu. Určitě 
by to přispělo ke zrychlení komunikace a řešení 
sporných bodů.

S pozdravem 
Ing. Vlastimil Bažant 

člen Sektorové rady pro osobní služby

Dne 27.2.2014 předkladatel (Ing. V. Bažant) spolu 
s gestorem (PaeDr. V. Němcovou) a předsedou Sek-
torové rady projednávali toto prohlášení pracovníků 
MŠMT a zjistili, že předložené důvody neodpovídají 
pravdě. Přestože PaeDr. V. Němcová se snažila na 
základě zjištěných skutečností uskutečnit plánované 
závěrečné jednání, pro postoj pracovníků MŠMT se to 
nepodařilo. Ing. V. Bažant o vzniklé situaci informoval 
viceprezidenta HK ČR, předsedu Živnostenské sekce 
a obdržel od něj úkol vypracovat pro orgány HK ČR 
o vzniklé situaci zprávu, potřebnou pro další řešení 
mezi komorou a MŠMT. Tato zpráva se stala pracov-
ním dokumentem i pro zasedání Sektorové rady dne 
24.3.2014 a přes protesty zástupce MŠMT Sektorová 
rada všemi hlasy schválila dosud zpracovanou verzi 
profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“.

Přitom vzešlo na známost, že pod hlavičkou MŠMT 
je skryta vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Mgr. 
Monika Měšťanová, Mgr. Bezděková a Ing. Husová. 
Jsem zvědav, jak bude reagováno na můj požadavek 
přednesený na Sektorové radě 24.3.2014, aby se usku-
tečnil „kulatý stůl“ k projednání profesní kvalifikace 
„Detekce anomálií zemské kůry“,  za účasti zástupců 
MŠMT a navrhovatelů a odborníků.

Ing. Vlastimil Bažant 
předseda ČEPES

1.

2.

3.
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L É k A Ř  A  B Y L I n á Ř  r A D Í
MáTE PrOBLÉMY S kYČLEMI?

Osobní zkušenost s kmenovými buňkami

Když má bolest nohou byla již nesnesitelná, 
šla jsem k lékaři a na rentgen. Ukázalo se, že 
mám v pravé kyčli artrózu 3. stupně a lékař mi 
okamžitě doporučil výměnu kyčle.

Vzledem k tomu, že můj manžel v té době 
onemocněl rakovinou a já se o něj starala, 
nepřicházela operace (a následně 3 měsíce 
o berlích) vůbec v úvahu.

V té době jsem se setkala s paní, která byla 
na operaci kyčle vlastními kmenovými buňka-
mi a ta mi dala kontakt na pana doktora Luká-
če z Plastické chirurgie v Ostravě, který každý 
pátek ordinoval v Praze na Karlově náměstí.

Po telefonické domluvě s ním jsem za ním 
jela do Prahy, ukázala mu rentgenový snímek 
a on řekl, že to má naději na úspěch.

Když jsem přijela na zákrok, pan doktor mi 
umrtvil břicho, pak dutou jehlou vytáhl špíček 
podkožní a odebral mi krev. Ze špíčku labo-
rantka oddělila kmenové buňky a z krve plas-
mu. Já jsem zatím 45 minut čekala v čekárně. 
Druhá část „zákroku“ spočívala v injekci do 
kyčle, kam nejdříve byly dodány kmenové buň-
ky a pak plasma na jejich výživu. Celý zákrok 
trval 75 minut, nebolel, a při odchodu jsem 
říkala synovi: „Tak takovou operaci bych mohla 
mít každý den.“

Během tříhodinové cesty domů do Liberce 
začalo vše přicházet k sobě a doma už jsem 
cítila silnou bolest v břiše i v kyčli. Výjimečně 
jsem si vzala prášek proti bolesti AULIN a do 
rána jsem spala. Druhý den už to moc nebolelo, 
ale ležela jsem a na WC jsem chodila s trekin-
govými holemi. Třetí den jsem vstala, uklidila 
byt a normálně bez bolesti chodila. Po měsíci 
jsem začala cvičit 9 cviků na kyčel a pomalu se 
zvětšoval rozsah mého pohybu.

Po roce a 2 měsících jsem šla na kontrol-
ní rentgen a při návštěvě MUDr. Lukáč zjistil, 
že chybějící chrupavka dorostla, progrese se 
zastavila a artróza v pravé kyčli je na 2 stupni. 
Můj bratr byl na stejném zákroku kmenovými 
buňkami nejen kyčle, ale i obou kolen a je rov-
něž spokojen.

Když srovnám potíže své známé po opera-
ci s umělým kloubem, která 3 měsíce chodila 
s berlemi, spát mohla jen na zádech a bojí se 
přehodit nohu přes nohu, aby jí kloub „nevy-
padl“, tak operace kmenovými buňkami byla 
jednoduchá, celkem bezbolestná a nijak mne 
neomezila v chůzi.

Jedinou nevýhodou je, že pojišťovny ten-
to zákrok nehradí, takže jsem za něj zaplatila 
37.000,- Kč. Má známá byla po operaci v lázních 
a po nahlédnutí do účtů České pojišťovny zjisti-
la, že ta za ni zaplatila celkem 200.000,- Kč.

Redakce na Internetu našla článek MUDr. 
Ladislava Lukáče, který v tomto oboru patří mezi 
nejinformovanější osobnosti, a proto se rozhodla 
jej zveřejnit.

Tuk léčí
V 1 ml tukové tkáně se nachází 100.000 až 

500.000 kmenových buněk, což je mnohonásob-
ně více než v 1 ml kostní dřeně. Nejlépe dostup-
ná je tuková tkáň v oblasti břicha, podbřišku 
a na hýždích. Lze ji snadno získat v místním 
znecitlivění.

Zkušený chirurg ji dokáže odsát během 
několika minut bez rizika vzniku jizev. Pacient 
by měl během týdne cítit výraznou úlevu a je 
možné, že se vyhne výměně kloubů, pokud mu 
hrozí.

V Praze tyto aplikace provádí MUDr. Ladi-
slav Lukáč v ambulanci Online 24 kliniky na 
Karlově náměstí a v Ostravě na Klinice plastic-
ké chirurgie v Tyršově ulici v centru města.

Oprava poškozené chrupavky trvá zpra-
vidla 2 - 3 měsíce, avšak významné zlepšení 
potíží (především bolestivosti) lze očekávat již 
po 1 - 2 týdnech. Po 4 - 6 týdnech je vhodné 
zkontrolovat klinický stav. V případě těžkého 
poškození chrupavky je vhodné zvážit druhou 
aplikaci kmenových buněk.

Vyhnete se „totálce“
„Rozeznáváme čtyři stupně artrózy, kdy stu-

peň č. 1 je nejlehčí forma a stupeň č. 4 je naopak 
nejtěžší. V takovém případě je chrupavka zcela 
zdevastovaná, nebo již nepřítomná. Léčba kme-
novými buňkami dosahuje nejlepších výsledků 
u stupňů artrózy 1 až 3. U stupně 4, kdy již v 
podstatě není z čeho chrupavku regenerovat, 
vyžaduje zpravidla chirurgické řešení. Ze Spoje-
ných států mám ovšem informaci, že i kandidáti 
na totální endoprotézu kyčelního nebo kolenního 
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kDO BY VE SVÉM ŽIVOTĚ 
nEPrODĚLAL ZánĚT?

Jaké informace čtenářům posílá lékař?

Zánět je fylogeneticky ustálená odpověď organiz-
mu na působení škodliviny. Má obrannou a repara-
tivní funkci. Projevuje se místně i celkově.

Proliferace – bujení novotvoření, růst. Podstatou 
je množení buněk, v tkáních i orgánech dělením. 
Jde o patologický i fyziologický proces. (Lat prolifero 
- přinášet - potomstvo, prolest - děti, fero - nést).

Exsudace – pronikání tekutiny z cév při jejich 
zvýšené propustnosti. Podílejí se na vzniku otoku 
(lat. ex - z, sudo - potit se, etudo – vypotit).

Imunita - systém zabezpečující ochranu organis-
mu před toxickými vlivy vnějšími i vnitřními.

Alterace - změna, poškození (lat. Aalter - jiný).

Záněty exsudativní intersticiální

Složení

Má složku: alterativní, exudativní, proliferační, 
imunitní.

Exsudace je tvorba zánětlivého výpotku = 
exsudátu.  To je způsobeno: rozšířením oken v kapi-
lárách uzpůsobí zvýšení propustnosti pro bílkoviny 
(albuminy, globuliny, fibrinogen), erytrocyty a buň-
ky tvořící zánětlivý infiltrát (neutrofily, makrofágy, 
lymfocyty, plazmocyty, endotelové buňky kapilár, 
fibroblasty). Podle převažující složky je exsudát: 
serózní, fibrinózní, hnisavý, serofibrinózní, hemora-
gický.

Intersticium - (extracelulární matrix, stroma) 
vmezeřená tkáň orgánu, kterou tvoří řídké vazivo. 
Představuje jakousi kostru, ve které jsou umístěny 
vlastní speciální buňky orgány (parenchym) Pro-
chází jím cévy, nervy, které zajišťuji výživu a mají 
vliv i na řízení.

Lat. Interstitium mezera, intersisto postavit mezi, 
sisto - postavit.

Intersticiální tekutina - tkáňový mok – vzniká 
filtrací plasmy z krevních kapilár a slouží k přenosu 
živin a kyslíku k buňkám. Vrací se (s odpadními 
látkami metabolismu) zpět do krve na žilním konci 
kapilár, menší část vytváří lymfu.

Serózní intersticiální zánět 
(serosní - podobající se krevnímu séru)

Serózní exsudát – čirá, slámově žlutá, řídká hodně 
vodnatá tekutina, ale hojná tekutina.

Příklad: kopřivkový pupen, alergické reakce (jazyk, 
ret po štípnutí vosou, včelou).

Hnisavý intersticiální zánět
Hnisavý exsudát – vazká, hustá tekutina, bíložlutá, 

žlutozelená, červená až modrá. Ničí tkáně – kolikvační 
nekróza! 

Fibrinózní obsahuje hodně vláknitého fibrinu, jde o 
vláknitý nerozpustný protein.

Hemoragický s obsahem krve.

kloubu byli úspěšně léčeni pouhou aplikací kme-

nových buněk do kloubu, takže umělou náhradu 

vůbec nemuseli podstoupit,“ říká MUDr. Ladislav 

Lukáč, který s aplikacemi kmenových buněk 

začal v Ostravě jako vůbec první lékař v ČR.

Stupeň artrózy určuje klinické a rentgenové 

vyšetření postiženého kloubu, v případě nut-

nosti upřesnění některých změn v kloubu bývá 

vyšetření doplněno pomocí CT nebo magnetické 

rezonance. 

Výsledek za půl roku aneb kolik zaplatíme?

Podle doktora Lukáče je u některých pacien-

tů evidentní plynulé zlepšování, někdy ale může 

dojít přechodně ke zhoršení potíží, které pře-

cházejí k pozvolnému zlepšování. Zákrok zatím 

zdravotní pojišťovny nehradí, jeho cena u jednoho 

kloubu činí zhruba 35.000,- Kč.

A jakým způsobem se po určité době kontroluje 

stav chrupavky, její regenerace a případný růst? 

„Orientačně srovnávacím rentgenem, ovšem ne 

dříve než za půl roku od aplikace. K přesnějšímu 

srovnání je potom nutné využití vyšetření mag-

netickou rezonancí,“ dodává doktor Lukáč.

Bez vedlejších účinků

„V současné době byly vlastní kmenové buňky 

aplikovány v rámci jednoho operačního zákroku 

tisícům pacientů na celém světě s cílem léčby 

artrózy nebo s cílem zvětšení poprsí a ani v jedi-

ném případě nebyl zaznamenán závažný vedlejší 

účinek ve smyslu vzniku nádorového nebo autoi-

munitního onemocnění po podání těchto buněk. 

Vzácně může dojít k přechodnému zvýšení těles-

né teploty nebo velmi ojediněle k menší infekci 

v místě podání buněk,“ vysvětluje profesor MUDr. 

Jaroslav Michálek ze společnosti Cellthera, která 

se zabývá využitím kmenových buněk v regenera-

tivní medicíně.

Případné vedlejší účinky spojené s podáním 

kmenových buněk také bedlivě sleduje Mezi-

národní společnost pro buněčnou medicínu 

(International Cellular Medicine Society), která 

poskytuje detailní informace získané celosvětově 

na webových stránkách www.cellmedicinesociety.

org.

Mgr. Věra Hamzlíková
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Absces
Absces  - chorobná dutina vzniklá zánětem a vypl-

něná hnisem (lat. abscessus - odchod).
akutní 
chronický – ohraničený pyogenní (hnisotvornou) 
membránou 
Hojení: provalí se píštělí, dutina buď zkolabuje a 

zajizví se, nebo nezkolabuje (např. v kosti), pyogenní 
membrána bude stále produkovat hnis a píštěl se stane 
chronickou (hrozí sekundární amyloidóza). Původce: 
Stafylokok.

flegmóna
Flegmóna je akutní neohraničená forma zánětu, 

která se šíří v kůži, podkoží a dalších měkkých tká-
ních. Tkáň je rozbředlá a vytékají z ní kapénky hnisu. 
Projevuje se plošným, teplým, červeným až červenofi-
alovým šířícím se otokem kůže a podkoží, který není 
tak ostře ohraničený jako u růže (erysipel) a je mno-
hem bolestivější.

Často vzniká jako komplikace drobných ranek 
a odřenin u dětí. Patří také mezi pooperační kompli-
kace hojení ran. 

Průběh: tendence k hojení mizivé, spíš se šíří. 
Původce: Stafylokok, Streptokok.

fibrinózní intersticiální zánět
Ložiska jsou mikroskopická, nejsou vidět. 
Příklady: revmatická horečka, polyarteriitis nodo-

sa, lupus. 
Hojení: drobné jizvy. 

Gangrenózní intersticiální zánět
Hnilobná, šedozelená, páchnoucí a rozpadající se 

tkáň. 
Příklady: apendicitida, nádory, aspirační pneumo-

nie (vdechnutý uhnilý zub, kus nádoru). 
Průběh: apendix praskne a pacient zemře na 

sterkorální peritonitidu, na gangrénu plic umře            
také. 

Makroskopické projevy zánětu
Z makroskopických projevů zánětu kůže se odvo-

zují čtyři tzv. Celsovy znaky, k nimž přidal Virchow 
ještě pátý: 

rubor – zarudnutí zánětlivého ložiska podmíněné 
hyperemií 
calor – zahřátí zánětlivého ložiska
dolor – bolestivost zánětlivého ložiska drážděním 
periferních nervových zakončení kyselým pH a 
cytokiny
tumor – zduření zánětlivého ložiska rozšířením 
kapilár a zánětlivým edémem
functio laesa – útlum, nebo naopak zvýšená funkce 
(např. hypersekrece hlenu zanícenou sliznicí). 

Celkové projevy zánětu
zvýšená teplota
leukocytóza
zvýšená sedimentace 
zvýšení hladin proteinů akutní fáze

–
–

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.

zarudnutí kolem ložiska 

MIkrOSkOPICkÉ PrOJEVY ZánĚTU

Alterace
Pod pojmem alterace rozumíme progresivní změny 

v průběhu zánětu, od prostých poruch metabolismu 
(dystrofie) až po nekrózy různého rozsahu. Příčiny 
alterace mohou být trojí: 

přímo zásahem škodliviny 
produkty mikroorganismů nebo jejich průnikem do 
buněk s následnou cytolýzou 
imunitní reakce namířená proti napadeným buň-
kám. 
Zánětlivé změny mohou přestoupit také na cévy 

zásobující zánětlivé ložisko a vzniká sekundární alte-
race – ischemická nekróza celého tkáňového okrsku. 

Exsudace
Znamená únik tekutin a bílkovin z cév poškoze-

ných zánětem (exsudát – zánětlivý výpotek, tekutina 
bohatá na bílkoviny), později se přidružuje i výstup 
krevních buněk, které infiltrují okolní tkáně (tzv. 
zánětlivá celulisace). 

Podkladem exsudace je peristatická hypere-
mie, která je podmíněna dilatací kapilár, dilataci 
cév vyvolá jednak přímé poškození tkáně, jednak 
chemické látky uvolňované druhotně ze zánětlivě 
změněné tkáně. 

Při peristatické hyperemii jsou kapiláry dilato-
vány na nejvyšší míru, ale přívodné arterioly jsou 
relativně úzké – krevní proud v kapilárách se zpo-
malí, axiální tok erytrocytů se zpomalí a ony vyplní 
celou cévu, za normálních okolností proudí středem 
kapiláry erytrocyty a na periferii protéká plasma 
s ojedinělými leukocyty, proud krve se pak může 
dočasně nebo trvale zastavit. 

Dále se mění propustnost kapilární stěny (tvorba 
štěrbin mezi endotheliemi), kterými prochází zvý-
šené množství tekutiny (zánětlivý edém), bílkoviny 
(podle jejich velikosti nejprve albuminy, pak globu-
liny a nakonec fibrinogen, který se mimo cévu ihned 
sráží ve fibrin) a nakonec buňky. 

Zánětlivý exsudát: tekutina obsahující bílkoviny 
a buňky. 
Základními typy jsou: 

exsudát serosní (málo fibrinu) 
fibrinózní (hodně fibrinogenu, který se sráží na 
fibrin) 
hnisavý (množství polynukleárů) 
hemorrhagický (hojnost erytrocytů) 
další jeho složkou jsou biologicky účinné lát-
ky, tzv. chemické mediátory zánětu (cytokiny, 
složky komplementu, kalikreinového systému, 
hemokoagulační kaskády). 

Zánětlivý infiltrát: krevní buňky se nejprve 
nahromadí na stěně kapiláry (marginace) nebo 
vyplní celé její lumen (leukostasa), později se 
améboidním pohybem protlačí ven stěnou kapi-
láry (leukodiapedesa), nejprve se objevují neutro-
filní granulocyty, potom makrofágy a nejpozději 
lymfocyty, součásti zánětlivého infiltrátu jsou: 

5.

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
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neutrofilní granulocyty (polynukleáry) – v mís-
tě zánětu během několika minut až hodin. Do 
místa zánětu jsou přitahovány chemokiny, samy 
pak uvolňují řadu prozánětlivých mediátorů. Mají 
především funkci fagocytární (fagocytují menší 
bakterie, především pyogenní koky – označují se 
proto jako mikrofágy), svými enzymy zkapalňu-
jí fibrin a nekrotickou tkáň, účinkují však pou-
ze v alkalickém prostředí, zatímco v zánětlivém 
ložisku je vlivem peristatické hyperemie nedosta-
tek kyslíku a hromadí se kyselé metabolity (lak-
tát), neutrofily tak prodělávají regresivní změny 
(steatóza – dodává hnisu žlutavou barvu) a brzy 
odumírají; 

makrofágy (histiocyty) – v místě zánětu za 
několik hodin až dnů. Vznikají z monocytů peri-
ferní krve. Jejich základní vlastností je fagocy-
tóza a odbourávání fibrinu, nekrotických tkáňo-
vých elementů apod. ( jejich proteasy jsou účinné 
v kyselém prostředí zánětu), během fagocytózy 
mění podstatně svůj vzhled (lipofágy, siderofá-
gy, zrnéčkové buňky, obrovské buňky z cizích 
těles, …), dále slouží jako APC předkládající části 
pohlcených antigenů lymfocytům a také produ-
kují mediátory, navozující proliferaci lymfocytů, 
kapilár a vazivových buněk, zvyšujících teplotu 
a leukocytózu;

lymfocyty – objevují se nejpozději (ale např. při 
zánětech virové etiologie i v počátečních fázích!). 
Kromě exsudovaných lymfocytů z periferní krve se 
na zánětu podílejí i lymfocyty z regionálních uzlin. 
Diferencují se v T-lymfocyty (působí na makrofágy 
a další lymfocyty) a B-lymfocyty, jejichž konečným 
efektorem jsou plasmocyty produkující imunoglo-
buliny, vyskytují se hlavně u chronických záně-
tů perivaskulárně a jejich cytoplasma je vyplně-
na eosinofilními Russelovými tělísky (odpovídají 
nahromadění imunoglobulinů v cisternách GER). 
Histiocyty, lymfocyty a plasmocyty tvoří dohroma-
dy tzv. kulatobuněčný (mononukleární, lymfoplas-
mocytární) infiltrát; 

eosinofilní granulocyty – v exsudátu se objevují 
dosti pozdě a jejich hlavními funkcemi jsou fago-
cytóza imunokomplexů a účast při alergických 
a parazitárních onemocněních (vylučují látky, 
zejména zásaditý protein, který je toxický pro 
parazity, ale i pro epitelie); 

basofilní granulocyty, heparinocyty (masto-
cyty, žírné buňky) – slouží jako zdroj hepari-
nu a především histaminu a serotoninu (časné 
mediátory zánětu, působící vasodilataci a vzrůst 
permeability kapilár);

thrombocyty, endotelie, fibroblasty, erytrocyty. 

Imunitní děje

1. nespecifická imunita:
fagocytóza – fagocyty (eurofilové, eosinofilové, 
makrofágy) 
osmotická lysa zprostředkovaná komplemen-
tem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

•

•

protilátkami zprostředkovaná cytotoxicita 
(ADCC) – nespecifická cytotoxická reakce – NK-
buňky. 

2. Specifická imunita:

produkce protilátek – plasmatické buňky; 

pomoc makrofágům (imunitní reakce typu 
TH1); 

pomoc B lymfocytům (imunitní reakce typu 
TH2); 

buněčně zprostředkovaná cytotoxicita – speci-
fická cytotoxická reakce – TC; 

potlačení imunitní odpovědi – TS. 

Proliferace

Změny charakterizované množením vaziva (prolife-
race) a vznikem nové vazivové tkáně (fibroprodukce), 
jsou projevem reparace (tedy proliferativní změny jsou 
tím větší, čím větší je alternativní složka!).

Základní formou reparace je tvorba nespecifické 
granulační tkáně se vznikem jizvy – v řídké mezibu-
něčné hmotě s malým množstvím kolagenních vláken a 
velkým množstvím krevních kapilár se množí fibroblas-
ty, které šplhají podél fibrinových vláken a produkují 
kolagen. Pučením kapilár (tvorba drobných laterálních 
pupenů endotelu, které postupně luminisují) vznikají 
kapiláry nové – toto novotvořené vazivo s cévami se 
označuje jako nespecifická granulační tkáň.

Při ulcerosním zánětu, při pohledu shora na 
obnaženou zánětlivě novotvořenou tkáň spodiny vředu 
je její povrch mírně zrnitý (granulovaný) a živě červený 
– jednotlivá červená zrna odpovídají kličkám kapilár.

V dalším průběhu granulační tkáň bledne, stává 
se tužší a pevnější, ubývá cév, přibývá kolagenních 
vláken, snižuje se buněčnost (fibroblasty se mění ve 
fibrocyty, případně jich část zaniká) a často dochází 
k hyalinní přeměně – vzniká jizva (cicatrix). 

Podobné změny probíhají při organizaci fibrinových 
hmot, např. v hematomu nebo thrombu. 

Jinou formu produktivních změn představují chro-
nické záněty bez tvorby granulační tkáně, při kterých 
se v zánětlivém ložisku nacházejí zejména makrofágy 
a lymfocyty.

Zejména makrofágy pak produkují látky vyvoláva-
jící zmnožení vaziva (fibrosa) – tento mechanismus se 
uplatňuje např. u jaterní cirhózy a plicní fibrosy. 

Zvláštní formou produktivních změn je tvorba 
specifické granulační tkáně v podobě epiteloidních 
granulomů, jež jsou tvořeny modifikovanými makro-
fágy (epiteloidní a Langhansovy buňky) a na rozdíl od 
nespecifické granulační tkáně jsou bezcévné. 

MUDr. Jan Doležal

•

•

•

•

•

•
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T E L E S T E Z I E  A  P S Y CH O k I n E Z E
2014

VYHLEDáVánÍ ODVODňOVACÍCH 
DrEnáŽnÍCH SYSTÉMŮ 

TELESTETICkOU InDIkACÍ

Charakter akce: pokračovací – vyhledávání 
dosud nezmapovaných drenáží.

Rok 2014 jsme začínali tímto pokynem pana 
Jana Taranzy.

Milí přátelé,
doufám, že se v novém roce máte fajn a jste jenom 

celí nesví z toho, že už nemůžete vyrazit hledat ty 
podivné meliorační drény. Vzal jsem si k srdci Vaše 
různé náměty a s doktorkou Tlapákovou jsme se 
dohodli na vyzkoušení možné distanční indikace 
meliorované plochy. Je to plocha pole, na kterém jsme 
si už zkoušeli kalibraci na kousku jednoho vytýčené-
ho hlavníku před prvním ostrým hledáním drenáží. 
Přiložený snímek je z veřejného LPISu, PB 8701/12 
(v obrázku podtržené) a je to u Mrákotína. Zkuste si, 
kdo může, uvedenou plochu vytisknout a na dálku 
na ní vyznačit průběhy hlavníků. Dokumentace pro 
srovnání výsledků na VÚMOPu existuje. Myslím, že 
tak někdy během 14 dnů bych si to od Vás mohl zase 
stáhnout pro vyhodnocení. Pro případné dotazy mi 
klidně zavolejte. Takže „hodně štěstí při indikaci“.

Honza

Metodika:
Nad touto mapou telestéti určovali polohu svod-

ných drénů, bez předchozí znalosti o jejich počtu 
a rozsahu. Indikovanou polohu každý do dané mapy 
následně zakreslil a předal k vyhodnocení. Všechny 
takto zpracované podklady LT digitalizovala a ana-
lyzovala v GIS do výsledných mapových výstupů. 

Pro větší přehlednost byly výsledné mapové 
výstupy generovány variantně na podkladu barev-
ného ortofota, případně rastrů projektové dokumen-
tace za účelem porovnání jak lokalizace svodných 
drénů jednotlivými telestéty, tak za účelem porov-
nání podkladů získaných DPZ a dálkovou indikací 
s původními projekty stavby.

Vyhodnocení, provedené rnDr. L. Tlapákovou:

Na základě provedených analýz lze výsled-
ky dálkové indikace svodných drénů vyhod-
notit následovně:

Všichni telestéti s výjimkou VB počtem, 
lokalizací i topologií poměrně dobře vystih-
li trasy svodných drénů nebo jejich částí 
testovaného drenážního systému.

Indikace VB vybočuje jak počtem označe-
ní svodných drénů, tak i jejich topologií – 
v podobě rovnoběžných linií S-J, resp. V-Z 
orientovaných přiblizně se stejným rozcho-

•

•
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Stanovisko VÚMOP
Po provedeném základním vyhodnocení dálkové 

indikace svodných drénů se jeví tento způsob jako 
použitelný a vhodný pro účel společně řešené pro-
blematiky. Vzhledem k tomu, že se jedná o první 
pokus, je nezbytné, aby následovalo šetření přímo 
v terénu na dané lokalitě. Cílem tohoto průzkumu 
bude jednoznačné ověření indikovaných svodných 
drénů i možnost jednotlivých telestetů objasnit 
příčiny a poruchy, které indikovali vzdáleně nad 
mapou a které neodpovídají zcela přesně hledaným 
drénům.

Z hlediska VÚMOP by byla zajímavá i informace, 
zda při telestetické indikaci svodných drénů jak na 
dálku, tak přímo v terénu, může být tato indikace 
ovlivněna skutečností, že část drenážního systému 
je nefunkční a vykazuje poruchy s odlišným vodním 
režimem než v jiných částech systému.

Tato informace je důležitá zejména s ohledem na 
možnost cíleného plánování i vlastní průběh oprav 
takto poškozených drenážních systémů.

Testovaná indikace na vybraném produkčním 
bloku předchází fázi oprav, které budou zahájeny 
souběžně s terénním šetřením v nejbližším možném 
termínu.

zapsala L. Tlapáková, 27.2.2014

dem jednotlivých linií.

Všichni telestéti indikovali shodně průběh 
svodného drénu v jednom sektoru zhruba 
uprostřed testovaného produkčního bloku 
(viz obrázek).

V ostatních částech lokality je variabilita 
tras určených jednotlivými telestéty vyšší 
a shoda není tak jednoznačná co do počtu 
i průběhu indikovaných linií.

Indikace jednotlivých telestétů lze v té-
to fázi přesně vyhodnotit pouze ve vztahu 
k průběhu svodných drénů, identifikova-
ných na LS, který skutečně odpovídá jejich 
reálné poloze.

Vyhodnocení na podkladě projektové doku-
mentace může být mírně zavádějící, protože 
takto georeferencované rastry jsou zatíženy 
větší polohovou nepřesností. Navíc, jak již 
bylo uvedeno výše, nemusel být projekt 
drenážního systému při výstavbě důsled-
ně dodržen a skutečné uložení drenážních 
trubek se může v různé míře od projektu 
lišit.

Celkové a finální vyhodnocení bude mož-
né provést až po terénním průzkumu pří-
mo v ploše a přímým odkopem hledaných 
drénů.

•

•

•

•

•
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OVĚŘEnÍ VÝSLEDkŮ DáLkOVÉ 
InDIkACE SVODnÝCH DrÉnŮ

Provedena dne:
1.4.2014 

Doba trvání:
10:30 – 16:00 hod.

Lokalita:
Vybrané pozemky v k.ú. Mrákotín u Skutče, okres 
Chrudim.

Účastníci:
Ing. Vlastimil Bažant, Ing. Petr Hauer, PhDr. Ing. 
Ahmed Obeid, CSc. (všichni ČEPES), Jiří Mrázek 
(nezařazený), RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D., Ing. 
Milan Čmelík (oba VÚMOP).

Uskutečnilo na vybraných pozemcích v kata-
strálním území Mrákotín u Skutče. Zkoumanými 
pozemky byly části 2 rozlehlých osetých polí po 
obou stranách příjezdové cesty. Opět se jedná o plo-
chy s malou prozkoumaností.

Počasí: polojasno až jasno, teplota vzduchu přes 
den 9 - 16O C. Terén vlhký, místy blátivý. 

Geologická stavba podloží, tektonické postižení, 
kvarterní pokryv a hydrogeologické podmínky dané-
ho území, jsou obdobné, jako na předchozí akci.

Prvním úkolem, zadaným pracovníky VÚMOP, 
bylo vyhledávání svodných drénů v části pole jižně 
nad příjezdovou cestou, kde došlo na čtyřech mís-
tech k lokálním porušením drenážního systému, 
jehož následkem bylo zhoršení až znemožnění jejich 
funkce. Pracovní skupina si předběžně u tohoto 
pozemku vyzkoušela vytýčení svodných drény dál-
kovou indikací a nyní v terénu si ověřovala jejich 
pravděpodobný průběh, ale bez možnosti nahlédnu-
tí do leteckých snímků. Každý proutkař samostatně 
a pokud možno bez vzájemného ovlivnění výsledky 
druhých, postupně označoval kolíky předpokláda-
ná místa uložení drénů. Jednotlivá vytýčená místa 
byla RNDr. Tlapákovou zaměřena pomocí GPS.

Druhým úkolem bylo vyhledávání svodných dré-
nů v části pole severně pod cestou, kde též došlo 
ke čtyřem lokálním porušením drenážního systé-
mu, jehož následkem bylo zhoršení až znemožnění 
jejich funkce. Daná místa byla již prověřována při 
předchozím průzkumu dne 19.11.2013 (viz zápis 
č. 4). Každý proutkař opět samostatně a pokud 
možno bez vzájemného ovlivnění výsledky druhých, 
postupně označoval kolíky předpokládaná místa 
uložení drénů.

V závěru prací bylo účastníky akce na místě 
konstatováno následující:

Vzhledem k tomu, že na lokalitě nebylo k dispozici 
rypadlo, byla jednotlivá vytýčená místa RNDr. Tla-
pákovou zaměřena pomocí GPS. Následně zástupci 
VÚMOP zpracují výsledky všech provedených indi-
kací (cca 100) a provedou jejich vyhodnocení, s kte-
rými nás seznámí.

ze zápisu Jiřího Mrázka

Výsledky zpracování provedené RNDr. Tlapáko-
vou:

Všechny indikace jednotlivých proutkařů na obou 
lokalitách byly zaměřeny a následně zpracovány do 
podoby mapových výstupů. Zaměřené indikace jsou 
na jednotlivých obrázcích znázorněny na pozadí 
projektové dokumentace ke stavbám odvodnění na 
dotčených lokalitách, dále se zákresem svodných 
a sběrných drénů odečtených ze snímků DPZ a se 
zákresem linií předchozí dálkové indikace. Vzhle-
dem k omezenému množství podkladů o odvodnění 
na daných lokalitách nelze zaměřené indikace v této 
fázi vyhodnotit jednoznačně a s konečným závěrem, 
a to z následujícíh důvodů:

Projektová dokumentace je sice k oběma plochám 
k dispozici, ovšem je zatížena chybou při vlastní 
rektifikaci i výsledným provedením stavby, které 
neodpovídá projektovému zákresu. Navíc část prv-
ní lokality není v této dokumentaci zaznamenána 
vůbec, ačkoliv je tato plocha odvodněna.
Zákresy drénů odečtených z pořízených snímků 
DPZ jsou pouze dílčí a zachycují jen určité čás-
ti drenážního systému, takže opět nepokrývají 
celou plochu, na které byly terénní práce provádě-
ny. I z těchto zákresů, které odpovídají reálnému 
uložení stavby v terénu je zřejmé, že projektová 
dokumentace neodpovídá skutečnému provedení 
stavby a tudíž ji pro vyhodnocení úspěšnosti indi-
kací nelze použít jako spolehlivý a korektní pod-
klad.
V této fázi lze tedy pouze porovnat část indikací, 
které se nacházejí na drénech, identifikovaných 
z DPZ, s ohledem na jejich průběh a směr. Indikace 
v jiných částech testovaných lokalit není možné jen 
na základě dostupných podkladů komentovat.
Dne 31. 3. 2014 byly obě testované lokality snímko-
vány a z předběžné prohlídky pořízených snímků 
vyplývá, že bude možné doplnit další části drenáž-
ních systémů obou lokalit na základě jejich vizua-
lizace na těchto snímcích.  Stávající podklady tak 
budou o tyto nové odečty doplněny po zpracování 
pořízených snímků do podoby ortofotomap.

Pro konečné vyhodnocení úspěšnosti indikací 
a splnění zadaných úkolů je nezbytné provést na obou 
lokalitách výkopové práce v místech označení jed-
notlivými proutkaři a přímým odkopem ověřit jejich 
správnost, a to jak vlastní lokalizace, tak typu drénu 
(svodný x sběrný).

Tyto terénní práce proběhnou v nejbližším možném 
termínu v rámci plánovaných oprav následujícím způ-
sobem:

LT vytyčí označené indikace a linie jejich průběhu. 
V místech vytyčení se provede odkop, zjistí se správ-
nost označení, případná hloubka, materiál, způsob 
provedení atd. drénu. Odkopy mimo místa indikací 
nebo další doprovodné práce budou zpětně zaměřeny 
a následně doplněny do již zpracovaných podkladů, 
aby bylo možné zpřesnit skutečnou polohu drénů 
v terénu a finálně vyhodnotit práci proutkařů na zada-
ných úkolech v obou lokalitách.

L. Tlapáková, 4.4.2014 
z dostupných dokumentů zpracovala redakce

•

•

•

•
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Ž I V n O S T E n S k á   S E k C E
ZE SETkánÍ nA MŠMT DnE 20.6.2014

Toho dne se sešli odpovědní pracovníci za zpra-
cování standardu profesní kvalifikace „detekce 
anomálií zemské kůry“ k projednání připomínek 
pracovníků MŠMT a zástupce autorizujícího orgá-
nu. Schůzku svolala vedoucí oddělení dalšího 
vzdělávání paní Mgr. Monika Měšťanová. Dále se 
zúčastnili Mgr. Martin Sycha, za NÚV (Národní 
ústav pro vzdělávání) PaedDr. Věra Němcová, 
za Autorizující orgán (Ministerstvo zemědělství) 
Ing. Ondřej Brožka a za předkladatele předseda 
Sektorové rady pro osobní služby PhDr. Vladimír 
Zatloukal, CSc. a člen Sektorové rady Ing. Vlasti-
mil Bažant.

Ing. V. Bažant předložil všem účastníkům tři 
materiály schválené pracovní skupinou pro PK 
„Detekce anomálií zemské kůry“. První se týkal 
návrhu řešení kompetence „Vyhledání míst pro 
dlouhodobý pobyt“ a popisoval, proč jsme tuto kom-
petenci do standardu zařadili. Druhý dokument 
podrobně popisoval způsob provedení zkoušky 
se zaměřením na praktické ověřování schopností 
adepta. Třetí vysvětloval umístění polygonů pro 
první ověřování praktických dovedností. Zveřejňu-
jeme první dva, třetí zůstává utajen.

VYJáDŘEnÍ kE STAVU rOZPrACOVAnOSTI 
PrOfESnÍ kVALIfIkACE 

„DETEkCE AnOMáLIÍ ZEMSkÉ kŮrY“

Znovu opakuji, že pracovní skupina pro vypra-
cování standardů PK „Detekce anomálií zemské 
kůry“ potvrzuje možnost úprav standardu na zákla-
dě požadavku zástupce AOr i pracovníků MŠMT 
ohledně dovednosti „Vyhledávání míst nevhodných 
pro dlouhodobý pobyt lidí i zvířat“ i doplňků, které 
byly do standardu doplněny na základě připomí-
nek stvrzovatelů. Dovednost „Vyhledávání míst 
nevhodných míst pro dlouhodobý pobyt lidí i zví-
řat“ jsme do standardu zařadili na základě  těchto 
dokumentů:

Zpráva RNDr. Ing. Evžena Andrese pro Výzkum-
ný ústav výstavby a architektury v Praze z roku 
1985, pojednávající  o  nejzatíženějších urbanech  
na onkologická onemocnění v Praze.

Výzkumný úkol RNDr. Ing. Evžena Andrese pro 
Výzkumný ústav výstavby a architektury v Praze 
z roku 1986 „Hodnocení obytného životního pro-
středí měst, vesnic a volné krajiny na území okre-
su Rakovník“, jehož cílem bylo řešit problém, proč 
je okres Rakovník postižen nejvyšším výskytem 
nádorových onemocnění obyvatel ve středočes-
kém kraji. Z 398 domů, ve kterých určila onko-
ložka nádorové onemocnění, 287 (72 %) stálo na 
tektonických poruchách a při stavbě 194 (49 %) 
bylo použito radioaktivního materiálu (škvára).

Na základě publikace O. Bergsmanna Risiko-
faktor Standort (rizikové faktory stanoviště), 
Rutengönzerezona und Mensch (proutkařské 
zóny a člověk).

1.

2.

3.

Univerzitní docent Dr. Otto Bergsmann tuto práci 
zpracoval na základě požadavku Svazového minis-
terstva pro hospodářské záležitosti z fondů urče-
ných pro bytovou výstavbu. Z ní vyplývá: Působení 
stanoviště neznamená nevyhnutelný vznik nemoci. 
Je ale rizikovým faktorem, který může zesílit svým 
působením různé patogenní faktory. Teprve s nimi 
se může stanoviště stát patogenním.

S tímto názorem plně souhlasíme a zároveň si 
uvědomujeme, že jsme schopni geoanomálii (tek-
tonickou poruchu) detekovat, ale nejsme schopni 
stanovit, zda je tato anomálie pro klienta škodlivá. 
To je možno až na základě vyhodnocení dlouhodo-
bého pobytu. 

Z toho vyplývá:

Tuto dovednost zrušit.

Tuto dovednost upravit na zjištění anomálie 
v místě dlouhodobého pobytu při existenci zdra-
votních či jiných potíží klienta.

Nyní se budu zabývat odpovědí Mgr. Moniky 
Měšťanové, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, 
panu Stanislavu Tůmovi na jeho žádost o posouzení 
standardu PK „Detekce anomálií zemské kůry“.

Myslím, kdyby pracovní skupina pro vytvoření 
standardu k PK „Detekce anomálií zemské kůry“ 
obdržela připomínky k ní v podobné formě, jakým 
byly formulovány v odpovědi panu Tůmovi, hodno-
tící standard by byl zpracován tak, že by vyhovoval 
podmínkám, kladeným pracovníky oddělení dalšího 
vzdělávání MŠMT.

Dále si myslím, že je třeba si ujasnit některé 
názory a pojmy. V odpovědi je kladena otázka, 
jakým způsobem bude vytvořena na polygonu 
tektonická linie. Je třeba si uvědomit, že tekto-
nická linie je vytvořena tektonickou poruchou, 
tudíž horotvornou činností Země. Ověření její 
existence bude provedeno geofyzikální metodou 
firmou, která je specializovaná na zjišťování tek-
tonických linií.

Pokud se týká možností, že zkoušený zjistí 
skryté objekty ze znalosti v příslušných mapách 
a plánech, nutno poznamenat, že je také v samot-
ném zájmu zkoušeného, aby dokázal v určeném 
prostoru lokalizovat příslušný skrytý objekt. 
Pokud by podvedl při zkoušce, mohl by v praxi 
na to doplatit v rámci uzavřené smlouvy mezi 
klientem a jím samotným, na základě nového 
občanského zákoníku.

Mimo jiné, při vyhledávání skrytého objektu 
je činnost zkoušeného sledována autorizovanou 
osobou. Ta zjišťuje, jakým způsobem reaguje prout-
kařský nástroj, který zkoušený při detekci používá 
a nakonec při závěrečném hodnocení je porovnávaná 
úchylka mezi zjištěním zkoušeného a skutečnosti.

Ing. Vlastimil Bažant 
člen SR pro osobní služby

a)

b)
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POSTUP ZkOUŠEk Pk „DETEkCE 
AnOMáLIÍ ZEMSkÉ kŮrY“

Zkoušek se zúčastní maximálně 3 uchazeči. 
Po kontrole formálních náležitostí je předseda 
zkušební komise seznámí s místem provedení 
ústní zkoušky, prostory (polygony) pro ověření 
praktických dovedností a místem pro vypracová-
ní závěrečných zpráv.

Ústní zkouška proběhne na podkladě fiktivní 
objednávky předložené (vylosované) zkoušenému. 
Fiktivní objednávka představuje možný požada-
vek klienta na vyhledání zdroje vody, tektonické 
linie, podzemních dutin nebo inženýrské sítě 
v kterémkoliv místě v ČR. V rámci této fiktivní 
objednávky popíše zkoušený všechna kritéria 
začínající jednáním se zákazníkem při sjednává-
ní zakázky až po vypracování závěrečné zprávy, 
mimo kritéria ověřující praktickou dovednost. 
Autorizovaná osoba může svými dotazy doplňo-
vat průběh ústní zkoušky. Sleduje, zda zkoušený 
zodpověděl všechna kritéria související s ústní 
zkouškou a výsledek zapisuje do záznamu o prů-
běhu zkoušek

Ověřování praktických dovedností probíhá na 
polygonu (ech), místech, kde se nacházejí skry-
té objekty (definované z oficiálních dokumentů) 
a tektonické linie. Polygon sloužící k ověření 
tektonické linie zkoušeným, má polohu a směr  
linie ověřeny geofyzikální metodou firmou, kte-
rá má oprávnění geofyzikální měření provádět. 
Každý polygon je rozdělen na segmenty, tj. mís-
ta, na kterých se nachází alespoň jeden hledaný 
objekt. Zkoušený si vylosuje pořadí vyhledáva-
ných objektů a ke každému obdrží slepou mapu 
(korespondující s příslušným segmentem). Do ní 
po skončení detekce hledaného objektu zakreslí 
polohu a případně směr hledaného objektu. 

AOs dovede zkoušeného na dílčí segment 
polygonu, oznámí mu, co je předmětem detek-
ce, vysvětlí způsob zákresu. Při vlastní detekci 
sleduje reakci proutkařské pomůcky a do svých 
poznámek si zaznamenává, zda zkoušený v daném 
segmentu hledaný objekt nalezl na základě reak-
ce pomůcky. Vyjímkou může být situace, kdy 
zkoušený k vyhledávání objektu využívá ruku 
místo proutkařské pomůcky. Na detekci objektu, 
zákresu do slepé mapy a zápisu poznámek pro 
závěrečné zprávy bude vyhrazen čas 30 až 45 
minut.

Po skončení ověřování praktických dovedností 
zkoušený vypracuje ze svých poznámek závěreč-
nou zprávu a dojde k ověřování přesnosti zákre-
su objektu ze slepé mapy se skutečnými údaji, 
které má k dispozici předseda zkušební komise. 
Úchylka podle druhu objektu může činit 0,1 až 
0,5 m. Nejmenší odchylka je při vyhledávání zdro-
je vody.

Přerušení ověření praktických dovedností:

Hlavním důvodem může být změna počasí, 
která může narušit regulérnost ověřování.

Ohlášení zkoušeným, že se necítí být schopen 
pokračovat v dalším praktickém ověřování.

V prvém případě se dohodnou všichni účast-
níci na způsobu a termínu dokončení zkoušky. 
Předseda zkušební komise převezme do úschovy 
všechny podklady od všech účastníků, které jim 
budou vráceny před začátkem dokončení zkouš-
ky.

V druhém případě, pokud zkoušený splnil ově-
ření většiny odborných dovedností, bude předse-
da pro zkoušeného pokračovat podle předchozího 
jednání, ale pouze pro dotyčného zkoušeného 
s tím, že zkoušený bude muset hradit náklady 
spojené s dokončením zkoušky. Jinak bude zkou-
šený muset opakovat znovu celou zkoušku.

Stanislav Tůma 
člen pracovní skupiny

Ing. Vlastimil Bažant 
člen Sektorové rady

Dne 24.6.2014 obdržel Ing. V. Bažant zápis 
z jednání, ze kterého zveřejňujeme závěry z jed-
nání a z kterého vyplývají, doufáme, že poslední 
úkoly.

Dohodnuté závěry z jednání:

Bude doplněn podrobný popis polygonu. Jaké 
místo to může být, jaké jevy a v jaké četnos-
ti má obsahovat. Dále bude specifikováno, jak 
žadatel o autorizaci bude autorizujícímu orgá-
nu dokládat, že jsou místa k detekci ověřena (z 
map, měřením přístroji?). Podrobný popis poly-
gonu bude nově zařazen také do části „mate-
riální a  technické předpoklady pro provedení 
zkoušky“. 

Doplnit požadavek na přesnost označeného 
jevu u zkoušky (tolerance v cm, m?), u každé 
kompetence zvlášť. Je pouze jeden pokus pro 
označení.

Bez náhrady vypustit kompetenci „dlouhodobý 
pobyt osob a zvířat“.

Upřesnit požadavek na praxi (zejm. kvantita-
tivně – např. počet výkonů za rok u OSVČ?). 

Bez náhrady vypustit větu u požadavků na 
vzdělání, že vzdělání je možno nahradit kur-
zem. 

Prosím o úpravu standardů v tomto smyslu 
a zejména o úzkou spolupráci s autorizujícím 
orgánem (zejména při definici bodu 1 a 4).

Mgr. Monika Měšťanová

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



22

r Ů Z n É  -  Z  D O P I S Ů  Č T E n á Ř Ů
PĚT PrVkŮ STArOČÍnSkÉ 
MEDICÍnY A PEnTAGrAM

V další kapitole nelze jinak, než si předsta-
vit nejdokonalejší čínský starověký šamanský 
léčebný energetický způsob léčení - akupunk-
turu, založenou na poznání, že nejenom ves-
mírem, ale také lidským tělem proudí jedna 
a tatáž energie. Proto, když napíšete o něčem 
takovém kamkoli, tak s tím také z českého 
akademického světa, nechce nikdo mít nic 
společného. Proto se stále dál bludaří a neléčí 
se příčiny chorob, ale jejich důsledky. I když  
staročínská nauka je založena na znalostech 
ověřených desítkami tisíci lety, tak současná 
lékařská věda o nich nechce nic vědět. 

V několika odstavcích krátce představím, 
co o ní píše např. jedna encyklopedie: Aku-
punktura je léčebná metoda, během které se 
do akupunkturních bodů pacienta nabodá-
vají jehly. Podle tradiční čínské nauky leží 
tyto body na akupunkturních drahách neboli 
drahách energie, tzv. meridiánech. Těmi podle 
této nauky proudí životní energie čchi a jsou 
spojeny s jednotlivými orgány. Akupunktura 
se snaží předcházet nerovnováze v toku této 
hypotetické energie a odstraňovat ji. Vědecky 
se dosud nikdy nepodařilo prokázat existenci 
akupunkturních bodů a drah.

Dále se dozvídáme: Akupunktura vznikla 
před několika tisíci lety, její principy vycházejí 
z konfucionismu a taoismu. Názory na stáří této 
léčebné metody se různí. V Číně byla užívána 
již v době kamenné. Nejstarší doposud naleze-
né akupunkturní jehly z kostí se používaly asi 
před 7.000 lety. Akupunktura bývá označována 
jako nejstarší léčba na světě.

Největší rozkvět akupunktury nastal v 
7. století, kdy se akupunktura stala samostat-
ným oborem čínského léčitelství. Rozšiřováním 
obchodních styků Číny s ostatními zeměmi 
se akupunktura začala šířit již v 6. století do 
Japonska, Koreje, Vietnamu, Mongolska, Tibe-
tu a Indie. Do Evropy dorazila v 17. století, ale 
větší rozvoj akupunktury zde nastává až v prv-
ní polovině 20. století. 

Profesor, patolog a sysifista dr. Jiří Heřt dává 
vzestup zájmu o akupunkturu ve světě do sou-
vislosti až s čínskou Kulturní revolucí, která 
údajně vedla k odchodu většiny lékařů z Číny. 
Akupunktura pak prý byla upravena, tak aby 
byla alespoň částečně slučitelná s komunistic-
kým pojetím marxismu. Pod názvem tradiční 
čínská medicína označena za čínský národní 
poklad. Z Číny se pak rozšířila především do 
zemí východního bloku a odtud do zemí bloku 
západního. Dnes je nejrozšířenějším léčebným 
oborem na světě.

Nechápu, jak někdo může psát do encyklo-
pedie, když se v ní neurčitě uvádí. Energie-pra-
síla se stává: Principem (základní myšlenkou, 
obecnou zákonitostí, výchozí zásadou či pra-
vidlem) Jin – Jang, neboli principem polarity, 
je v aoismu vysvětlována podstata věcí a jevů. 
Tyto dva protichůdné prvky spolu podle této 
filosofie neustále soupeří, avšak jeden nemůže 
existovat bez druhého. Existují ve všech pro-
cesech v přírodě. Vnitřní boj těchto prvků se 
projevuje formou životní energie čchi.

Následující údaje jsou poměrně přesné. Ale 
opět v nich schází to podstatné - odkaz na ener-
gii čchi. Přesněji na její fyzikálně opačné póly, 
kdy vzařovací složkou (odebírající energii) je jin 
a opačnou vyzařovací (navyšující energii) je zase 
jang: Protože není známa fyzikální podstata 
prasíly - čchi, tak není možné objasnit „prin-
cipy“ obou jejích opačných pólů: Princip Jin, 
neboli ženský princip, obsahuje podle taoistů 
vše negativní: tmu, noc, chladno, hmotu, klid. 
Principu Jin příslušejí tzv. plné orgány, jejichž 
úkolem je resorpce, zpracovávání a ukládání 
látek: srdce, plíce, slezina, ledviny, játra, obal 
srdce. Jin nastupuje v poledne a maxima dosa-
huje v nočních hodinách.

Princip Jang, neboli mužský princip, obsa-
huje vše kladné: světlo, den, teplo, energii, 
aktivitu, funkci, pohyb. Principu Jang příslu-
šejí tzv. duté orgány, jejichž úkolem je příjem 
živin z prostředí, jejich příprava k resorpci 
a evakuační funkce: žaludek, žlučník, močový 
měchýř, tenké a tlusté střevo, cévní systém, tři 
ohřívače. Jang jako denní princip nastupuje 
o půlnoci, poté přibírá na síle a svého maxima 
dosahuje ve dne.
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Představím ještě dva poslední „principiální“ 
encyklopedické nesmysly Protože to, co se dále 
píše o monádě, je v „principu“ to stejné: Každý 
orgán má podle své fyziologické funkce urči-
tý podíl Jin a Jang. Oba tyto principy v sebe 
navzájem přecházejí, transformují se. Druhý se 
týká monády, čínského symbolu energie čchi: 
Oba principy jsou znázorňovány symbolem tzv. 
čínské monády, tj. kruh rozdělený „vlnou pohy-
bu“ na poloviny odlišných barev. Obvykle bývá 
přiřazována červená či černá barva pro Jang; 
zelená či bílá barva pro Jin. V každé polovi-
ně kruhu je malý kroužek opačné barvy jako 
symbol zárodku Jang v oblasti Jinu a opačně. 
Monáda také bývá znázorňována dvěma draky, 
kteří spolu zápasí, ale jsou spolu nerozlučně 
propleteni.

Právě proto, že není znám vířivý charakter 
prasíly-čchi, tak je možné psát o „vlně pohybu“. 
To ale neplatí pro přiřazení barev k opačným 
složkám (jangové a jinové) prasíly-čchi v moná-
dě. K mužské (vyzařovací) jangové, která je 
zastoupena v alchymii Sluncem a prvky větrem 
a ohněm, je vždy přiřazována bílá a červená, 
vzácněji zlatá. Zatímco k opačné (vzařovací) 
jinové zase barvy černá a modrá, vzácněji stří-
brná. Což nám dokládají čínští červení a modří 
draci, umělecká díla představovaná jak ve stře-
dověkém a novověkém křesťanství, tak třeba 
jihokorejská státní vlajka. Konec dobrý, všech-
no dobré. Na závěr se o „principu“ píše jako 
o životní – energii čchi: Aby byl člověk zdravý, 
musí být životní energie (energie čchi) v rovno-
váze. Energie proudí po akupunkturních dra-
hách (meridiánech). Pokud se někde vyskytne 
nerovnováha, lidské tělo reaguje nejprve např. 
změnami nálad, citů, tepu srdce. Pokud se 
nerovnováha prohlubuje, reaguje poté nemocí. 

Právě akupunktura se snaží o znovunastolení 
rovnováhy, nebo nejlépe i o předcházení vzniku 
nerovnováhy. A já pro jistotu ještě dodávám: 
Rovnováha dostatečného množství energie čchi 
předchází vzniku nemocí lidského těla. Prou-
dění energie-čchi v lidském těle navyšují sta-
rověké cvičební techniky. Stávají se součástí 
výuky starobylých čínských bojových „sportů“. 
Neodstranila je z povědomí Číňanů ani Čínská 
kulturní revoluce. Dostávají jednotné pojme-
nování čchi kung, jež propojené se správným 
dýcháním, je nejúčinnější brzy po ránu. Zcela 
samozřejmě vzniká celá řada různých škol, 
z nichž některé zapojují do výuky také duchov-
no. Což platí také pro všechny indické školy 
jógy. Někteří si položí otázku proč v „Knize sám 
sobě léčitelem“ se hovoří o těchto duševně těles-
ných cvičebních systémech? Pouze proto, že to 
je aktivní přístup ke zdraví svého těla, který 
předchází jeho onemocnění. Jmenované asijské 
energetické cvičební systémy udržují a posilují 
proudění energie v lidském těle. Z akupunk-
tury vzniká akupresura spolu s celou řadou 
dalších odnoží. Akupunkturní dráhy a body se 
neaktivují pouze kovovými jehličkami, ale také 
tlakem, teplem, spolu s energetickými přírod-
ninami a předměty.

U akupunktury ještě chvilku zůstaneme. 
Pět prvků zástupně tvoří dřevo, oheň, země, 
kov a voda. K prvku tepla - ohni patří červená, 
dráha srdce a tenkého střeva. K zemi zase vlh-
ko zase růžová; je drahou sleziny a žaludku. 
Fialové sucho zastupuje v lidské těle dráha 
plic a tlustého střeva. Modrou vodu zase chlad, 
s drahou ledvin a močového měchýře. Zelené 
dřevo přináleží větru a dráze jater a žlučníku. 
Z hlediska akupunktury má každý z těchto 
prvků vliv na dva orgány, z nichž jeden náleží 
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Vis Vitalis (životní síla). Přesto svou firmu 
pojmenovává Diochi, což znamená dvě opačné 
síly (opačné složky - Jang, Jin) prasíly čchi (či, 
chi). Pomocí dvanácti bioinformačních příprav-
ků dokáže zbavit tělo všech uložených toxinů, 
čímž celkově zregeneruje tělo. Jeho přípravky 
pročistí všechny meridiány (energetické dráhy 
lidského těla) a tělesné orgány, čímž zlepšuje 
jeho celkovou obranyschopnost a odolnost. 
Zároveň zaktivujte ochranný systém lidského 
těla, proto dojde k jeho celkovému vylepšení. 
A to jak po stránce fyzické, tak psychické. 
Vladimír Ďurina je  citlivcem, tedy člověkem 
s nadstandardním vnímáním. Což obvykle 
u osob bývá způsobeno těžkým onemocně-
ním v raném dětství, nebo méně často velkým 
duševním utrpením. Dalo by se říci, že se znovu 
narodily, nebo, že přežily svou smrt. Tím prošli 
všichni vnímaví jedinci buď přirozenou cestou, 
nebo u vybraných jedinců, cíleným výcvikem. 
Vzácnějším jedincem je ten, jenž prošel dušev-
ním utrpením. Jako např. páter Ferda. Těmto 
lidem se dostalo danajského daru – nadstan-
dardního vnímání energie - prasíly. Totéž platí 
pro V. Ďurinu, který ve čtyřech letech překonal 
těžký zánět mozkových blan. Další „šamanský“ 
impuls získal později po operačním zásahu 
shůry. Jak sám píše: Zásah mimozemšťanů byl 
předtím, pak játra. To abych si to vyzkoušel 
jaké to je, když je člověk nemocný. Až teprve 
druhé nadměrné tělesné utrpení (těžké one-
mocnění jater) cíleně dokončilo jeho konečné, 
nikoliv mimosmyslové, jak je nesprávně všude 
uváděno, ale nadstandardní schopnosti vní-
mání. Dále pokračuje: Zároveň byla nemoc 
spouštěcím impulzem tvorby prvního produktu 
Regalenu (právě na játra). Za několik let uza-
vírá nejdokonalejší bioenergetický regenerační 
systém na světě Regenerace. 

Diagnostiku provádí a zjišťuje pomocí dvou, 
cca 30 cm dlouhých mosazných drátů ve tva-
ru velkého písmene L. Napojením na jeden 
z aurických obalů lidského těla zjišťuje, cca 
30 cm nad pravým ramenem, energetickou 
vydatnost jednotlivých energetických drah 
(meridiánů). Dokáže diagnostikovat na dálku, 
např. přes fotografii. Na základě dvacetiletého 
studia vytvořil dvanáct základních bylinných 
biopřípravků z bylin a minerálů, které spolu 
energeticky ladí (harmonizují). To znamená, 
že v nich jsou byliny a minerály ve vzájemném 
poměru a v harmonickém energetickém sou-
ladu jejich vlnových délek. Každé dva přísluší 
jedné energetické dráze (meridiánu). 

Dvanáct meridiánů se v těle spojuje s orgány 
a vnitřnostmi, zevně s končetinami a klouby. 
Tělo obsahuje 5 orgánů a 6 vnitřností, 4 konče-
tiny a 100 kostí, 5 smyslových orgánů a 9 otvo-
rů, kůži maso, cévy, šlachy, kosti – ty všechny 
jsou koordinovány sítí drah a kolaterál. Ty se 
dál větví do akupunkturních bodů. Jejich napi-

principu Jin, druhý principu Jang. Jsou to 
takzvané párové akupunkturní dráhy. Důležité 
je vědět, že energie těmito drahami proudí od 
jejich jinového počátku k jangovému konci, 
stejně jako to, že energetické otáčení meridi-
ánového pentagramu je ve směru hodinových 
ručiček. Energie proudí od dutého k plnému 
tělesnému orgánu. Pět čínských prvků (ele-
mentů) má zároveň vliv na všechny věci a jevy 
v přírodě. Rozhodujícími jsou především prvky 
jangového (vyzařovacího) ohně (červeného dra-
ka) a jinové (vzařovací) vody (modrého draka), 
prostupující zemským povrchem v několikame-
trové síti linií.

K deseti základním orgánům lidského těla, 
vytvářejících pět základních energetických 
bipolárních drah lidského těla, byly později 
přidány ještě dva další: obal srdce a tři ohříva-
če. Jak tento energetický meridiánový koloběh 
probíhá, nám poví víc přiložené schéma. Je 
převelice zajímavé, že vytváří trámcový pen-
tagram, o jehož významové podstatě se vedou 
letité spory: Na pentagramové poznání starově-
kých čínských šamanů - léčitelů navazují jak 
antičtí lékaři, tak třeba Elise Wolfram (1868 
- 1942) v knize Skryté příčiny nemocí (Die 
okkulten ursachen der Krankenheiten - 1912). 
Pět vrcholů pentagramu hodnotí jako pět sil 
vytvářejících pentagram člověka, jejichž har-
monický soulad vytváří zdraví, zatímco jejich 
nesoulad je příčinou nemocí.

Z tohoto starobylého poznání, odvíjejícího 
se od proudění energie prasíly v lidském těle, 
vychází jeden náš současný léčitel, bioterapeut 
a diagnostik Vladimír Ďurina. Nabízí dokonalý 
pasivní přístup, neboť jej propojuje s energetic-
kým potenciálem bylin a minerálů, čímž činí 
svou komplexní energetickou bioléčbu výjímeč-
nou. Prasíle zabudované v lidském těle, kterou 
Číňané pojmenávají čchi, nebo či, V. Ďurina 
pojmenovává daleko mladším pojmenováním 
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chováním se aktivuje energie příslušná k té či 
oné části lidského těla.

V současné době V. Ďurina pracuje labo-
ratorně zejména na antivirových přípravcích, 
jejichž nedílnou součástí není třeba známý 
řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), ale 
překvapivě také černohlávek obecný (Prunella 
vulgaris). Tvrdí, že uměle vypreparované účin-
né léčivé látky vyráběné chemicky jsou nedo-
konalé. Jako příklad uvádí léky na léčení jater, 
které mohou nastartovat třeba vznik cukrovky. 
Za zvlášť škodlivé považuje antikoncepční, 
které ničí cévy a játra. Podívejme se například 
na obyčejnou mnohdy nevyléčitelnou chorobu, 
jíž je chronické astma, kterou způsobuje nedo-
statečná vydatnost meridiánu spojujícího plíce 
s tlustým střevem. Jak jsme si pověděli, tak 
meridiánu přísluší čínský prvek sucha – kov. 
Pro posílení tohoto meridiánu byl p. Ďurinou 
vyvinut přípravek Baktevir. Pro rychlejší účin-
nost léčby je dobré posilovat čtvrtou (srdeční) 
energetickou čakru lidského těla, což je místo 
nad prohlubní (důlkem) mezi prsy. To je mož-
né činit třeba vypouklou stranou zkamenělé 
druhohorní ježovky držené v levé ruce. Paci-
enti trpící na chronické astma obvykle nemají 
horečku, při kašli se jim vytvářejí bílé zpěněné 
hleny. Když jsou vystaveni chladu, jejich sym-
ptomy se obvykle zhoršují. Tento stav před-
stavuje komplex symptomů jin - chladu. Když 
však u nich vznikne plicní infekce, symptomy 
se změní k horšímu. 

Pacient bude mít horečku, kašel se zhor-
ší, je doprovázen hustými nažloutlými hleny, 
připomínajícími hnis, jazyk zčervená a puls 
bude rychlý. Takovéto symptomy ukazují na 
to, že došlo k přeměně komplexu symptomů jin 
a chladu na komplex symptomů jang a horkos-
ti. 

Také když se nemoc přesouvá z povrchu do 
nitra, může dojít k tomu, že se proud dotyč-
né energie kvalitativně přemění z jin na jang, 
nebo naopak dojde k přeměně jang na jin. Tato 
přeměna jin a jang závisí na mnoha faktorech, 
avšak nejdůležitějšími z nich jsou obranyschop-
nost organismu (zhengqi), správnost a včasnost 
léčby a povaha a intenzita škodlivých činitelů.

Kapitola začala energií - prasílou zabudova-
nou ve Vesmíru, v různé energetické vydatnos-
ti, všude a ve všem, proto také na této planetě. 
Jedna a tatáž je zvýrazněna jak v energetické 
síti linií prostupující zemským povrchem, tak 
v energetických drahách lidského těla. To stej-
né platí v daleko jednodušší podobě pro nerosty 
(minerály jako např. opál, šungit či jadeit), hor-
niny (např. některé druhy vápence, pískovce, 
magnetovec, červené vyvřelé horniny, tuf, polo-
drahokamy a drahokamy) a zejména pro rudy 
(např.: měď, železo, zlato). Stejně jako pro rost-
liny, zejména pro byliny, keře a stromy. Také 

v nich je energie-prasíla v různé energetické 
vydatnosti zabudovaná. To znali jak pravěcí 
šamani, tak starověcí čínští mudrci. 

Znalost o základních čakrách a energetic-
kých akupresurních liniích (meridiánů) lidské-
ho těla nám umožňuje, abychom se, třeba již se 
zmiňovanou zkamenělou druhohorní ježovkou 
dokázali sami léčit. Držená vypouklým koncem 
prsty levé ruky navyšuje energeticky vyzařovací 
složku prasíly. Ježovka držená obráceně prsty 
druhé ruky energii odebírá. V prvním případě 
jsou posilovány např. čakry vtahující energii do 
lidského těla a ve druhém se navyšuje účinnost 
energeticky opačných čaker. Kromě energické-
ho dobíjení vlastního těla je možné léčit také 
záněty (třeba dásní), na které nás upozorní 
bolest. 

Nejdříve je dobré energeticky dobít vzařovací 
čakry a poté opačné. Energetické dorovnání 
čaker je možné provádět před zrcadlem. Stoup-
neme si asi metr před velké zrcadlo, dáme dla-
ně přibližně do výše ramen a nasměrujeme je 
na náš obraz v zrcadle. Zrcadla prasílu totiž 
odráží. Dlaně táhneme od shora dolů tak, aby-
chom projeli trup včetně hlavy. Energii - prasí-
lu, kterou vysíláme levou a přijímáme pravou, 
působí na naše tělo a srovnává jeho energetický 
potenciál. Ten je možné navyšovat každé ráno. 
Postačí se postavit východním směrem. Dát 
připažené pokrčené ruce před tělo s dlaněmi 
nahoru. 

Najde se hodně lidí, kteří s překvapením 
zjistí, že proud této energie, která je posiluje 
tak, že jim upevňuje zdraví, vnímají. A to by 
bylo v této kapitole všechno o energii - pra-
síle. Opět jsme si potvrdili, že o ní, starobylá 
kmenová společenství, podobně jako všechny 
starověké kultury, nejenom že věděly, ale také 
ji úspěšně používaly k úspěšné léčbě lidského 
těla. Zcela samozřejmě s využitím darů, které 
jim předkládala matka příroda. Pralidé věděli, 
jakou rostlinu mají v případě té, které nemoci 
použít. Totéž dodnes poznají volně žijící zvířata, 
stejně jako kmenová společenství žijící doposud 
v době kamenné. Pro nás, kteří jsme civilizací 
ovlivněni, je vydatným pomocníkem ucelený 
bioenergetický systém vyvinutý v laboratoři 
šamana – bioterapeuta Vladimíra Ďuriny.

Výňatek je z připravované knihy Šamani 
a mágové, věštci a léčitelé.

Jan Johann Jaroslav Miška, sepisovatel knih 
o prasíle - Zpověď druida, Magická prasíla, Hle-
dání prasíly, Tajemství prasíly 1 a 2 (Zapomá-
nání a objevování)



26

VYHLEDáVánÍ ZDrAVÉHO MÍSTA 
PrO BYDLEnÍ, CHOVATELSTVÍ 

A PĚSTITELSTVÍ

Úvodem
Následující stať nám povolil zveřejnit ve zpra-

vodaji pan Josef Novotný. V tomto článku se 
vyskytují informace, které jsme chtěli využít při 
jednání s pracovníky MŠMT při obhajobě odbor-
né dovednosti „Vyhledávání míst nevhodných pro 
dlouhodobý pobyt“. V článku se totiž vyskytují 
tři citace ze závěrečné zprávy výzkumného úkolu 
F/20 LF-KU Praha z 1.6.1980, které podporují 
naše názory na prospěšnost kompetence vyhledá-
vání nevhodných míst. Důležitá je skutečnost, že 
v letech 1978 až 1980 probíhal lékařský výzkum, 
který se zabýval zemským podložím, jako fak-
torem, který může významně ovlivnit průběh 
nemoci člověka. Následují zmíněné tři citace:

„GPZ (geopatogenní zóna) je lokalita, která 
sama o sobě působí negativně na organismus 
svým vlivem, jenž se projevuje teprve v průbě-
hu času“.

„Lidský organismus je schopen reagovat na 
porušení jakékoliv homogenity pole, nad níž 
se nachází“.

„Člověk jako detektor a indikátor geologických 
anomálií a GPZ je zatím nejrychlejší a nejeko-
nomičtější“.

Tyto tři citace vedly předsedu k napsání žádosti 
na právní oddělení 1 LF UK o umožnění přístupu 
k této závěrečné zprávě. Doufáme, že tato zpráva 
se dosud nachází v archivu a že nám poskytne 
řadu cenných informací.

Je třeba si uvědomit, že ne každá tektonická 
porucha nebo geoanomálie má negativní vliv na 
lidský organismus a dále i tu skutečnost, že i 
negativní geoanomálie nepůsobí na lidi stejně. 
Negativní geoanomálie (GPZ) jsou pouze jedním 
z faktorů, které mohou velmi významně ovlivnit 
rozvinutí nemoci.

redakce

Vyhledávání zdravého místa pro 
bydlení, chovatelství a pěstitelství

Mám říci něco o sobě, jak jsem se k této 
odbornosti propracoval, co o tom vím, co umím 
a hlavně vysvětlit, ukázat, demonstrovat jak to 
vyhledávat, dokumentovat, na příkladech ukázat 
co to s lidmi, zvířaty a vegetací dělá a jak se tomu 
vyhnout. 

Bylo mi 82 let. Můj děda dovedl s pomocí 
proutků hledat vodní prameny a meliorace. Dal 
mi proutek do ruky, abych to také zkusil, ještě 
než jsem chodil do školy a od té doby mě tento 
„kůň“ drží. Ve 13ti letech jsem dostal „požehnání“ 

–

–

–

od kamaráda mého dědy, který za 1. Republiky 
jezdil s koníkem a bryčkou hledat vodu světa 
kraj, „že mi Pán Bůh nadělil víc, než jemu“. Ve 
čtyřiceti jsem uměl najít prameny, kanalizaci, 
potrubí, kabely a meliorace. Kabel rozlišit silno-
proud, telefon, živý, vypnutý. V r. 1985 jsem získal 
přednášku Dr. Arch. Zd. Gardavského, ze které je 
odborný úvod mé přednášky a začal jsem hledat 
i geopatogenní zóny. Asi 25 let dovedu komuni-
kovat s aurou, takže mi vše živé, s čím se mohu 
dotknout, odpoví. Dělám zdravotní diagnostiku 
z aury (mám úřední doklad), odečtu stáří živých 
stromů, najdu v zemi stavby, štoly, jeskyně, rud-
né sloje s rozlišením několika druhů. Nejvíce mě 
přidala účast na několika seminářích PEL v osm-
desátých letech. Za poslední dva roky jsem našel 
více stříbrných slojí v Kutné Hoře a širokém okolí, 
dokonce i ve 13ti metrových hloubkách, několik 
ložisek uranu, nevím, jestli se o všech ví. To je asi 
má příprava k hledání GPZ. 

Pan Dr. Gardavský uvedl problém GPZ takto: 

1. Úvodem

V našem státě je problematika tzv. Geopato-
genních zón (GPZ) poměrně velice málo známa 
jak veřejnosti, tak odborným kruhům. Odborný 
výzkum této problematiky byl zjevně mezi evrop-
skými státy zcela zanedbán a přikročení k výzku-
mu v posledních letech patří k nejopožděnějším 
projevům tohoto zájmu vůbec. Systematicky 
započala lékařská fakulta Karlovy Univerzity 
v Praze řešit základní otázky GPZ ve svém fakult-
ním úkolu č. F20 v letech 1978 - 1980. Přínosem 
této práce bylo formulování problematiky a zjiš-
tění některých zásadních faktorů. GPZ jsou defi-
novány prací LF-KU jako „lokalita, která sama 
o sobě působí negativně na organismus svým 
vlivem, jenž se projevuje teprve v průběhu času“. 
Dále bylo konstatováno, že „lidský organismus je 
schopen reagovat na porušení jakékoliv homoge-
nity pole, nad nimiž se nachází“, tedy na každou 
geologickou, magnetickou, zářivou, vlnovou nebo 
jinou anomálií. LF-KU též zjistila řadou pokusů, 
že fyzikální reakce nad prostředím narušeným 
se strany GPZ se zásadně mění. Byl zjištěn tzv. 
„teplotní efekt“ s narůstáním teploty, „fotochemic-
ký efekt“ s postupným černáním fotomateriálů 
v ochranném balení, „korozní efekt“ se zvětšující 
se intenzitou koroze a „sedimentační efekt“ se 
zpomalováním, až zabrzděním sedimentačního 
procesu. Další poukazy se vztahovaly na působení 
změněného magnetického pole, změny energetic-
ké charakteristiky, biochemické změny v orga-
nismech, výsledky měření elektroencefalografy 
při změnách mozkových proudů, změny napětí a 
polarizace nad proudy podzemních vod, odlišné 
reakce rostlin a živočichů. Pokud jde o vlivy na 
člověka, vyšla zpráva LF-KU z výsledků výzkumů 
Centra klinické onkologie v Olomouci, lékařské 
fakulty univerzity v Krakově a práce MUDr. Brad-
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ny v Kutné Hoře, které jednotně potvrzují značné 
negativní vlivy na zdraví člověka, pobývajícího, 
spícího i pracujícího nad plochami a pruhy GPZ a 
nad jejich kříženími. 

Další průkaznou prací byl průzkum objektů 
hromadného ustájení dobytka na okrese Beroun, 
provedený již na půdě Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v Praze jejím výzkumným pracovištěm 
PAJ, při němž byly zjištěny zásadní veterinární 
nedostatky u zvířat ustájených v objektech, vybu-
dovaných nad bývalými mokřinami, bažinami 
a na svazích, kde se stahují toky spodních vod. 
Důležitým přínosem jsou též poslední práce 
Geofyzikálního ústavu v Praze na poli zjištění 
působnosti radia 226 a radonu 222 v podobě 
radonu „D“, jenž se dostává po svém sloučení se 
spodními vodami s jejich ionizačním působením 
do těl zvířat i lidí a rozpadá se postupně v záření 
alfa, beta a gama, s následnými nepříznivými 
reakcemi, zvláště poškozením chromozomálního 
aparátu buněk a vznikem nádorového bujení. 
Touto otázkou se zabývá ve svých rozsáhlých sta-
tistikách, počínaje rokem 1971 MUDr. Juryšek, 
okresní onkolog v Olomouci, jenž na podkladě 
využití státních zdravotních statistik dokazuje 
extrémní výskyty nádorových onemocnění i zhor-
šení zdravotního stavu obyvatelstva v krajích 
a okresech s vysokým podílem podzemních i 
povrchových vod (jižní Čechy, okres Olomouc) 
s tím, že tento faktor je podle něho podstatně 
zhoubnější než působení exhalací v jiných kra-
jích a okresech (Ostrava, Karviná), kde je celkový 
zdravotní stav obyvatelstva ve srovnání s uvede-
nými kraji a okresy relativně lepší. Význam zde 
má též výzkum Geofyzikálního ústavu v Praze 
a jeho pole výzkumu tzv. „půdních plynů“, jejichž 
koncentrace se zvyšuje s výškou a terénem, tedy 
ve shodě s výzkumy dr. Juryška, jenž pozoruje 
rychlejší postup nádorových onemocnění a zvět-
šující se koncentraci ve vyšších podlažích nové 
zástavby. Na podkladě materiálu dr. Juryška 
došlo konečně v roce 1982-83 k prvním průzku-
mům urbanistického dosahu v části sídelního 
území města Olomouce ve spolupráci SÚPRMA 
Brno-CKO Olomouc, jež prokázaly vztahy mezi 
toky podzemních vod výskyt tam onemocnění a 
úmrtí na nádorové choroby, v jinak neobyčejně 
klimaticky a urbanisticky dobře řešené čtvrti 
vilové a rodinné zástavby, umístěné zcela mimo 
komunikace a exhalace, v bohatě fundované zele-
ni. 

Srovnáme-li však tyto práce s obecnou evrop-
skou úrovní, zjistíme, že jsme značně pozadu. 
První soustavné výzkumy byly započaty v Anglii 
Národním fondem pro potírání rakoviny a pokra-
čovaly v Německu v roce 1929 a 1931 v městech 
Vilsiogarg a Štětín, ve Francii v roce 1930 v Le 
Havru a pokračovaly v rozsahu tisíců až dese-
titisíců případů nádorových nemocí a úmrtí 
v SR. Průzkum 55 000 případů na Bádensku 
je zajímavý tím, že prokazuje existenci plísní 

nebo plísňového zápachu a vodních molekul ve 
zdech domů v 70 % případů úmrtí na rakovinu. 
Výzkumy působení GPZ hospodářských zvířat 
probíhají již desítiletí v SSSR, jak poukazují závě-
ry Všesvazové konference v Rize v roce 1970, jež 
konstatovala postižení 80 % krav (27.000 kusů) 
mastitidou, při umístění nad GPZ. U nás byla 
však započata podobná akce teprve konce roku 
1973 z rozhodnutí slovenského ministerstva pro 
polnohospodářství a první kravín s komplexním 
zákresem všech pruhů a pásů GPZ byl demon-
strován teprve na výstavbě Agrokomplex Nitra 
v roce 1983 v rámci spolupráce SÚRPMA Brno, 
VŠCHT Praha a okresních veterinárních a zdra-
votnických orgánů v Olomouci. 

Nejsou však sledovány pouze vlivy GPZ na 
vznik nádorových onemocnění, ale též vznik 
a zhoršení leukémií (prof. Alexandrowicz, hema-
tologická klinika Krakov), srdečních a cévních 
chorob (MUDr. Bradna Kutná Hora) a jiných 
onemocnění (primář MUDr. Vydra, Aš, primářka 
MUDr. Nedvědová, Lázně Darkov aj.). Tyto a další 
problémy velice zaujaly některé lékařské kruhy, 
jak ukázala oponentura léčebného a diagnos-
tického využití metod pracoviště VPPAJ-PEL při 
VŠCHT Praha a to v prosinci 1982 na rektorátě 
ČVUT Praha. 

Naproti tomu, snad díky všeobecnému odporu 
fyziků vůči tzv. mentionové teorii prof. Kahudy, 
se význační fyzikové staví proti teorii GPZ i způ-
sobům jejich detekce, jak nejvýstižněji prokazuje 
článek fyzika dr. Pekárka, ČSAV v časopise Vesmír 
2/1983. Dr. Rejdák VŠCHT Praha se svými spo-
lupracovníky sice vyrobil z elektrotechnické prů-
myslovky v Pardubicích prototyp „verifikačního“ 
přístroje pro detekci GPZ (patent č. PV-8284-80), 
tento přístroj pracující na principu elektroodpo-
rovém, elektromagnetickém a rezonančním však 
může být použit jen ve velmi volném terénu, ne 
v objektech. Zůstává tedy dosud platný závěr 
řešitelské zprávy fakultního výzkumu F/20 LF-
KU Praha z 1.6.1980: „Člověk jako detektor a 
indikátor geologických anomálií a GPZ je zatím 
nejrychlejší a nejekonomičtější“. 

2. Stručný souhrn fyzikálních 
a biologických vlivů GPZ 

Působení země na citlivého člověka je podle 
prof. Walthera z NSR nazváno „geopatií“ a nová 
koncepce na styku fyziky a biologie byla pojme-
nována prof. Radwanovským PLR jako „bloceno-
tíka“. Sleduje procesy probíhající v živé a neživé 
hmotě pod vlivem energetických vlivů civilizač-
ních a i GPZ jako negativních faktorů přírodního 
původu. Průběhy GPZ jsou nazývány v různých 
řečech „půdní dráždivostí“, „půdními dráždivými 
vlivy“, „geopatickým drážděním“, „dráždivými 
pruhy“, „iritačními pruhy“, „zářivými pruhy“! 
nebo „zemním zářením“. V podstatě jde o čtyři 
základní typy GPZ: 
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Geologické anomálie = zlomy, poklesy, zvlnění, 
přesuny, styky hornina a radioaktivní lokality. 

Podzemní vodní toky. 

Pásy Hartmannovy, probíhající mřížově od 
severu k jihu, od Z k V. 

Pásy Curyho, probíhající mřížově od SZ k JV 
a od SV k JZ. 

Pruhy Hartmannovy jsou pojmenovány podle 
jejich objevitele MUDr. Ernsta Hartmanna, vedou-
cího výzkumného pracoviště geologické biologie 
v Eberbachu na Neckaru a autora knihy „Die 
Krankheit als Standortproblem“. Pruhy Curyho 
jsou nazvány podle jejich objevitele MUDr. Manfre-
da Curyho, ředitele midicincskobioklimatického 
institutu v Riederau na Ammersee ve Švýcarsku, 
autora knihy „Der Schlůssel zum Leben“. Podle 
fyzikálních průzkumů povahy těchto pásů jsou 
pásy Hartmannnovy stojaté vlny VKV kosmické-
ho původu se zhuštěnými ionty sodíkového záře-
ní z atmosféry a pásy Curychu mají charakter 
horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 
11 až 21 cm, maximálně 100 cm. Skutečnost, že 
tyto dnes charakterově rozvedené GPZ byly sledo-
vány již v dávné historii lidstva, prokazuje 4 tisíce 
let stará profese „geomantů“ v Číně a nařízení 
císaře Kuang Yu, požadující zkoumání pozemků 
určených k zástavbě pokud jde o průběh „dračích 
žil“ a podzemních vodních toků, projevujících se 
„,Feng Shu“, tedy „větrem doprovázejících vodu“. 
Znalost těchto jevů je známé z Egypta i Říma 
a udržela se zřejmě až do renesance, kdy byly 
četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi 
probíhaly v linii pásu GPZ, což vedlo k charak-
teristickým nepravým úhlům a kosodélníkovým 
místnostem. Díky tomu, že v historické době 
bylo zastavěno jen 5 % půdy a zvláště se vyhý-
bala zástavba inundačním polohám a luviálním 
náplavům, kde dnes budujeme sídliště, byli his-
toričtí lidé chráněni lépe před účinkem GPZ než 
my. V současnosti je údajně pouze sedmina lidí 
mimo nepříznivou působnost GPZ a velká část je 
pod jejich vlivem jak v bydlišti, tak na pracovišti. 

GPZ se projevují podle zahraničních materiálů 
především svými fyzikálními charakteristikami: 
změněným silovým polem zemského magnetismu, 
změněnými zemskými vibracemi, větší elektrickou 
vodivostí půdy, změnou ionizace vzduchu, změ-
něným silovým polem radiových vln, zvýšeným 
působením zemního záření gama, stoupajícím 
na dvoj až pěti násobek, změnami gravitačními, 
výrony půdních plynů, zvýšeným infračerveným 
zářením, mikrovlnným zářením, kolísáním elek-
trického silového pole a dalšími faktory. K zesí-
lení nepříznivých vlivů GPZ dochází při změně 
situace, při přechodu front, při bouřlivém počasí, 
při měsíci v úplňku a maximum nastupuje při 
souběhu úplňku a bouřky. Zvláště podstatné 
jsou radiační změny nad GPZ, neboť podle něk-
terých lékařských teorií je „zdraví harmonií čet-

1.

2.

3.

4.

ných energetických cirkulací“. Prof. Lotz na VŠ 
stavební v Biberachu tvrdí, že životní prostředí 
je vloženo do zářivého pole, tvořeného zářením 
země a kosmu - slunce, měsíce, hvězdného „výš-
kového záření“ i mimogalaktického „pozaďového“ 
elemag. mikrovlnného záření a zemského neutro-
nového záření. Organismy jsou přizpůsobovány 
na zatížení a to opět ještě nepříznivěji v budovách 
se železobetonovými, betonovými a železnými 
konstrukcemi a použitím umělých hmot, tedy 
v budovách zbavených přirozené protiregulace. 
Tyto nepříznivé účinky dále zesilují statické ná-
boje umělých hmot stavebních materiálů a odě-
vů, vibrace z lejových hořáků, televizních antén, 
nadzemního vedení, stoupaček v domech, trafo-
stanic, vysílacích a rušících stanic, televizních a 
jiných věží, bludné proudy kolejišť elektrických 
drah, bleskosvody na věžích a další technické 
jevy současné civilizace. Brzděné a organismu 
nahromaděné záření, jež je měřitelné, vyvolává v 
organismu iritace. Přesná měření mimo Českou 
republiku ukazují, že v místech GPZ vznikají 
pruhy a plochy zvýšeného vodivého prostředí, 
kde dochází k interakcím mezi vlivy zemského 
a kosmického záření, ke koncentraci zemních 
plynů a k dalším jevům, souvisejících s existen-
cí podzemních vodních toků. Nad nimi vzniká 
v porézním prostředí elektrický proud, v zemi 
silně vodivé prostředí, iontové stěny vysoké až 
několik km, pulzace předávané ionizované vrstvě 
vzduchu nad GPZ a protonová reakce na povrchu 
země. Sovětská akademie lékařských věd zjistila 
v místech GPZ centimetrové vlny, velmi škodlivé 
pro zdraví. Zajímavé je, že v místech průběhu 
podzemních vodních toků je půda chudší až troj-
násobně o základní živiny dvanácti prvků. Nukle-
ární záření zabrzděné podzemním vodním tokem 
a stoupající vzhůru bylo měřeno v NSR sintilač-
ním aparátem a ionizační komorou. U osob nad 
vodou vznikají pocity malátnosti, únavy, smutku, 
studených nohou, nadržení krve v hlavě, dráždění 
sympatiku, rušivému působení na nervový a obě-
hový systém a dochází též ke zpomalení hojivých 
procesů. Podle výzkumu v SSSR dochází ke změ-
nám v bioelektrické činnosti mozku, štítné žláze, 
morfologii krve, ke změnám množství histami-
nu, bílkovin, globulinu, k poruchám srážlivosti 
krve, k patologickým změnám potivosti, bolestem 
hlavy, k oslabení paměti, křečím a řadě dalších 
jevů. Vlivy protonové reakce nad vodou, zasahují 
srdeční sval a rušící jeho normální rytmus, jsou 
měřitelné v jeho extrasystolách. Mění se též sedání 
krve, elektrický odpor kůže, sodíkové a draslíko-
vé hospodářství v těle a výrazně se mění mozkové 
rytmy.

Josef Novotný



Přehled akcí ČEPES v druhém pololetí 2014

Přednášky a konzultace
Páteční diskusní setkání „Spiritualita v praxi“
Vede paní Alžběta Hamsíková – Čadská a Ing. Katarina Doležalová.
Setkání se uskutečňují v Domě ČSVTS na Novotného Lávce 5, Praha 1 v době od 17:00 do 20:00 hod. 
Termíny setkání: 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.2014

Semináře
18.10.2014 9:00 – 16:00  Seminář o harmonizování fyzických a psychických sil člověka
Program .  9:30 – 12:00  Zkušenosti z harmonizování energetického systému člověka přikládáním  
                                  rukou – část 1, přednáší Ing. V. Bažant
         12:30 – 15:00 Harmonizování člověka na základě astrologie a numerologie – přednáší
             paní Naděžda Prokopová   
Počítáme s termíny dalších seminářů: 25.10., 22.11., 29.11., 6.12. a 13.12.2014.
Sledujte webové stránky „Stránku přednášky a semináře“, e-mail: bazant.cepes@seznam.cz.
Informace o konané akci získáte v kanceláři ČEPES (telefon 221 082 252), na www.cepes.cz, e-mail:
cepes@cepes.cz

Kurz pro začínající proutkaře
4.10.2014 pořádá Psychoenergetická společnost v Domě ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, v 
době od 9:00 do 16:00 hod. Cílem je seznámení se s používanými nástroji a ověření vlastních 
dispozic. Cena kurzu je 450,- Kč.

Kurz pro praktikující proutkaře a zájemce
4.10.2014 pořádá Psychoenergetická společnost v Domě ČSVTS, Praha1, Novotného lávka 5, v 
době od 9:00 do 16:00 hod. Po přednáškách následuje vyhledávání skrytých objektů v terénu. 
Cena kurzu je 750,- Kč.

Informace o kurzech získáte v kanceláři ČEPES (tel 221 082 252) 
na www.cepes.cz, email: cepes@cepes.cz.

Poskytování bioenergetických služeb 
a zajišťování pulsní magnetoterapie

ČEPES zájemcům poskytuje: 
služby k posílení imunitního systému a regeneračních schopností organismu 
odstraňování všech druhů únavy (včetně stavu „vyhoření“) 
zmirňování bolestí, svalového a kloubového napětí 
zlepšení hybnosti
harmonizování fyzických i psychických (mimo duševních nemocí) sil klienta

 Služby se poskytují převážně ve čtvrtek od 9:00 do 18:00 hod. Objednání je třeba uskutečnit telefonic-
ky (210 082 252, 723 491 987) nebo e-mailem cepes@cepes.cz.

Předvánoční setkání.

Vedení ČEPES upozorňuje na datum předvánočního setkání. Podle tradic pořádá vedení ČEPES před-
vánoční setkání členů i zájemců dne 5.12.2014 od 9:00 hod. a předem každého účastníka vítá.
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Česká psychoenergetická společnost 
ČEPES

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
tel.: 221 082 252, fax.: 221 082 289 

e-mail: bazant.cepes@seznam.cz

Je společenskou neziskovou organizací s právní subjektivitou zabývající se 
především těmito činnostmi:

Bioenergetické služby
poskytování bioenergetické péče a zajišťování pulsní magnetoterapie 
výchova a vzdělávání biopraktiků
legislativní zabezpečení profesí našich členů s cílem zařadit jejich profese do 
Národní soustavy povolání
k dosažení tohoto cíle pokračovat ve spolupráci s HK ČR a organizacemi 
obdobného zaměření jako ČEPES

Telestezie
poskytovat bioenergetické služby k vyhledávání vodních zdrojů a vhodných 
lokalit pro výstavbu
organizování proutkařských kurzů

Zájmová a badatelská činnost
vytvořit pracovní skupiny pro řešení praktických problémů, se kterými se 
telesteti, bioenergetici a zástupci dalších odborných směrů setkávají v praxi

Osvětová a publicistická činnost
vydávání zpravodaje PSYCHOENERGETIKA
zabezpečování přednášek a seminářů
spolupráce s časopisy

Ve své činnosti ČEPES navazuje na předchozí práce Psychoenergetické laboratoře 
při VŠCHT Praha z let 1980 - 1990 a využívá zkušeností tohoto výzkumného 
pracoviště k dalšímu rozvíjení psychoenergetiky.

Rádi uvítáme v našich řadách další spolupracovníky – staňte se našimi členy. 
Informace o ČEPES a programu můžete získat též na stránkách:

www.cepes.cz
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